
 

  ميذ تطبيق طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة يف تعليم املفردات العربية للتال
  يف الفصل العاشر مبدرسة ختصص القرآن العالية بونانج دماك

  
  البحث

  والتدريس التربية علوم بكلية املقررة الالزمة الشروط لتأدية مقدم
  مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة

 

 

  

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  :إعداد

  الرنا ألفي حممد
  ٠٩٣٢١١٠٤٠: الطالب رقم

  

  
  والتدريس التربية علوم كلية

  مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة
٢٠١٥ 

  



 

   التصريح

    : البحث هذا أدىن املوقع
    الرنا ألفي حممد:     االسم

  ٠٩٣٢١١٠٤٠:   الطالب رقم
   العربية اللغة تعليم:     سمالق

 أو املتخصصني من اآلراء يتضمن ال البحث هذا أن واألمانة بالصدق الباحث صرح
  . البحث هلذا ومصادر مراجع تكون أن إال الباحثون كتبها أو الناشرون نشرها املواد

  
  ٢٠١٥ نوفمرب ١٣ مسارانج،
   املصرح  

  

    الرنا ألفي حممد                       
  ٠٩٣٢١١٠٤٠: القيد مرق       

  
    

    

  
  
  
  
  
  
  



 

  املناقشة جلنة تصحيح
    الرنا ألفي حممد:       االسم

  ٠٩٣٢١١٠٤٠:   الطالب رقم
   لفصلا يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق:      املوضوع
  دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر         

 وتقبل احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة والتدريس التربية علوم لكلية املناقشة جلنة اناقشه
 الدراسي العام العربية اللغة تعليم يف) S.1( الليسانيس درجة على للحصول الشروط كبعض
٢٠١٥/٢٠١٦.  

   ٢٠١٥ نوفمرب ٢٧ مسارانج،
   السكرتري            الرئيس 

  
   املاجستري ،رشيدي                املاجستري ،مغفورين أمحد
  ١٩٧٧٠١٣١٢٠٠٦٠٤١٠١١:  التوظيف رقم   ١٩٧٥٠١٢٠٢٠٠٠٠٣١٠٠١:  التوظيف رقم

  الثاين املمتحن               األول املمتحن        
  
  

  املاجستري ،الدين زهر            املاجستري ،إمساعيل أمحد الدكتور
  ١٩٧٦١٢٠٧٢٠٠٥٠١٢٠٠٢:  التوظيف رقم  ١٩٦٧٠٢٠٨١٩٩٧٠٣١٠٠١:  التوظيف رقم
  الثانية املشرفة                األول املشرفة   
  
  

  املاجستري ،ستياوان إسنان يوسف أمحد              املاجستري ،مغفورين أمحد
  ١٩٧٤٠٩٠٩٢٠٠٧٠١١٠٣٨: التوظيف رقم      ١٩٧٥٠١٢٠٢٠٠٠٠٣١٠٠١: التوظيف رقم

  
  
  



 

  املشرف موافقة
   املعايل
   وفنوا التربية علوم كلية عميد
   احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل عةجام

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
  .وبعد طيبة حتية
  : للطالب الرسالة هذه نسخة نرسل احلاجة حسب على والتعديالت بالتصحيحات املالحظة بعد

    الرنا ألفي حممد:        االسم
  ٠٩٣٢١١٠٤٠:    الطالب رقم

   الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة قاتبطا مالئمة طريقة تطبيق:       املوضوع
  دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر                  

  . اهتمامكم على شكرا ممكن، وقت بأسرع البحث هذا تناقش أن املناقشة جلنة من ونرجو
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

   ٢٠١٥ نوفمرب   مسارانج،  
  األول املشرف

  
  

  املاجستري مغفورين، أمحد
  ١٩٧٥٠١٢٠٢٠٠٠٠٣١٠٠١:  التوظيف رقم

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  املشرف موافقة
   املعايل
   وفنوا التربية علوم كلية عميد

   احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

  .وبعد طيبة حتية
  : للطالب الرسالة هذه نسخة نرسل احلاجة حسب على والتعديالت بالتصحيحات املالحظة بعد

    الرنا ألفي حممد:      االسم
  ٠٩٣٢١١٠٤٠:  الطالب رقم

   الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق:     املوضوع
  دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر                

  . اهتمامكم على شكرا ممكن، وقت بأسرع البحث هذا تناقش أن املناقشة جلنة من ونرجو
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

    مسارانج،
   ٢٠١٥ نوفمرب

   الثاين املشرف
  

  املاجستري ن،ستياوا إسنان يوسف أمحد
  ١٩٧٤٠٩٠٩٢٠٠٧٠١١٠٣٨:  التوظيف رقم

    

  
  
  
  
  
  



 

  ملخص
  )٠٩٣٢١١٠٤٠( الرنا ألفي حممد

 العاشر الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق"
  " دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة

 اللغة دارسو يستوعبها أن جيب اليت عناصر من ألا. هام شيء املفردات العربية، اللغة تعليم يف
 التلميذ يعرف أن على يقتصر ال املفردات تعليم. ا التصالا مهارة الكتساب) العربية اللغة( األجنبية

 مناسبا التعريف على القدرة أو لغته، إىل العربية الكلمات ترمجة على القدرة يعين العربية الكلمات معىن
 استخدامها على والقدرة الكلمات، صيغ ترمجة على القدرة املفردات يستوعب يقال ولكنه بالقاموس،

   .الواقعي االتصال يف استخدامها معرفة دون فحسب املفردات حيفظ ال يعين. فيدةامل اجلملة يف
 املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق معرفة) ١ إىل البحث هذا يهدف

 املزايا معرفةو) ٢ ،دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف للتالميذ العربية
 الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة استعمال يف والنقائص

  .دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر
 تعين. الوصفية البيانات حيصل الذي البحث نوع وهو الكيفي، البحث من نوع البحث هذا

 طريقة فهي البيانات جلمع املستخدمة الطرق وأما. األرقام من وليست الكلمات من اموعة البيانات
  . الوصفي التحليل فهي البيانات حتليل طريقة وأما. التوثيق طريقةو املقابلة، طريقةو املشاهدة،

 العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق) ١ هي البحث وخالصة
 هذه أن عليه والدليل. ناجح دماك بونانج ليةالعا القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف للتالميذ
 األخرى الدرس مواد فهم على السهولة وجتعلهم العربية، املفردات يف التالميذ استيعاب ترقى الطريقة

 مرحيا العربية املفردات تعليم جتعل وأيضا. التمرينات يف األسئلة وإجابة والكتابة والقراءة الكالم مثل
 على والقدرة واإلرادة العربية اللغة تعلم يف التالميذ يرغب وأخريا. ذالتالمي أذهان على مؤثرا

 مزايا العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقةلو) ٢. اليومي االتصال يف استخدامها
 اليت الدرس ومادة والتعليم، التعلم عملية يف التالميذ لنفس والسرور الفرح تنمية مزاياها ومن. ونقائص

 الناشطني التالميذ ويكون بسرعة، العربية املفردات وحيفظون التالميذ، باهتمام جذابا أشد املعلم يلقيها
 نقائصها ومن. التالميذ نفس ثقة ظهورو التعليم، يف التالميذ عن وامللول الضغط ويذهب الفصل، يف

 يف طويل وقت إىل اجواالحتي األكثر، الفرصة املعلم ويوسع للتالميذ، طويل وقت إىل االحتياج
  .الفصل يوسوس حىت جلبة الفصل ويكون اإلعداد،

  العربية املفردات مفهرسة، بطاقات مالئمة طريقة:  الرئيسية الكلمات
 



 

ABSTRAK  
Muhammad Ulfi Arrona (093211040) 
“Implementasi Metode Index Card Match dalam Pengajaran Kosakata 

Bahasa Arab Siswa Kelas X di SMA Takhassus al-Qur'an Bonang Demak” 
Dalam pengajaran bahasa Arab, kosata adalah sesuatu yang penting, 

karena ia merupakan unsur yang harus dikuasai para pelajar bahasa asing (bahasa 
Arab) untuk memperoleh keterampilan komunikasi. Pengajaran kosakata tidak 
dibatasi dengan hanya siswa mengetahui arti kata-kata bahasa Arab saja, yaitu 
bisa mengartikan kata-kata berbahasa Arab ke bahasanya, atau mampu 
mendifinisikannya sesuai dengan kamu, tetapi dikatakan menguasai kosakata 
adalah mampu mengartikan/menerjemahkan bentuk-bentuk kata, mampu 
menggunakannya dalam kalimat lengkap, yaitu tidak hanya hafal kosakata saja 
tanpa mengetahui penggunaannya dalam komunikasi nyata. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) mengetahui implementasi 
metode Index Card Match dalam pengajaran kosakata Arab bagi siswa kelas X di 
SMA Takhasus al-Qur'an Bonang Demak. 2) Apa saja kelebihan dan kekurangan 
penggunaan metode Index Card Match dalam pengajaran kosakata Arab bagi 
siswa kelas X di SMA Takhasus al-Qur'an Bonang Demak. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, ia merupakan 
penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, yakni data-data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata bukan berupa angka. Sedangkan metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, metode wawancara, 
dan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data adalah analisis 
deskriptif.  

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) implementasi metode Index Card 
Match dalam pengajaran kosakata Arab bagi siswa kelas X di SMA Takhasus al-
Qur'an Bonang Demak berhasil. Dengan indikator bahwa metode ini bisa 
meningkatkan penguasaan siswa terhadap kosakata bahasa Arab, menjadikan 
mereka mudah memahami materi pelajaran lain seperti berbicara, membaca, 
menulis, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di latihan. Metode ini juga bisa 
menjadikan pengajaran kosakata Arab menyenangkan dan membekas di otak 
siswa. Akhirnya siswa senang belajar bahasa Arab dan mau serta mampu 
menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. 2) Metode ini memiliki 
kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihannya adalah meningkatkan rasa 
senang pada diri siswa dalam proses belajar mengajar, materi pelajaran yang 
disampaikan guru menjadi lebih menarik perhatian siswa, siswa bisa 
menghafalkan kosakata Arab dengan cepat, siswa menjadi aktif di kelas, hilang 
rasa takut dan bosan dalam pembelajaran, dan muncul rasa percaya diri siswa. 
Sedangkan diantara kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama bagi 
siswa, guru harus meluangkan banyak waktu, memerlukan waktu lama dalam 
persiapan, dan kadang-kadang kelas menjadi gaduh.  

Kata kunci : Metode Index Card Match, Kosakata Bahasa Arab 



 

  الشعار

   ١)اخلطاب ابن عمر( .مكُنِيد نم ٌءزج هنإِفَ ةيبِرالع ةغاللُّ مِلُّعت ىلَع اوصرِحأَ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

1 Akhmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab; Program 30 jam, (Yogyakarta: 
Nurma Media Idea, 2004), hlm. ii  



 

  اإلهداء

  : إىل البحث هذا أهدى
 . بالصرب اليوم حىت صغريا ربياين اللذين رحيمة وأمي حسيين حممد حاج أيب .١
 ).الرمحن وعبيد الرمحن، عبيد مفتدار، ثاين( أرمحهم الذين الصغار إخواين .٢
 .٢٠٠٩ املرحلة يف والتدريس التربية علوم بكلية العربية اللغة تعليم لقسم أصحايب سائر .٣

 
  الباحث

  
   الرنا ألفي حممد

  ٠٩٣٢١١٠٤٠: القيد رقم     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  وتقدير شكر كلمة
 على والسالم لصالةوا. والدين الدنيا أمور على نستعني وبه العاملني، رب هللا احلمد

 الو ،الدين يوم إىل أمجعني وصحبه آله وعلى ،حممد وموالنا سيدنا واملرسلني األنبياء أشرف
  .بعد أما. العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول

 مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق: "املوضوع حتت البحث كتابة من الباحث أمت قد
". دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف يذللتالم العربية املفردات تعليم يف

 العربية اللغة تعليم لقسم والتدريس التربية علوم كلية يف األوىل اجلامعية الدرجة لنيل شرط وهو
  .مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة

  :إىل وتقديره شكره إلقاء الباحث يريد لذا
 سوجنو وايل جبامعة التربية كلية كعميد املاجستري رهارجو احلاج تورالدك السيد فضيلة .١

 . مسارانج احلكومية اإلسالمية
 الذَّين املاجستري ستياوان إسنان يوسف أمحد والسيد املاجستري مغفورين أمحد السيد فضيلة .٢

  .اوتوجيهام إرشاداما من كثريا الباحث واستفاد البحث، هذا مبراجعة مشكورا قاما
 قد الذي العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري إمساعيل أمحد الدكتور السيد فضيلة .٣

 ةالدكتور ةالسيد ونائبه. البحث هذا إجناز طوال واإلرشادات والتسهيالت النصائح أتاحين
  .املاجستري موانيت دوي

 اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة والتدريس التربية علوم كلية يف واحملاضرين املدرسني مجيع .٤
  .مسارانج احلكومية

 بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة كرئيس املاجستري زهري احلاج الدكتوراندوس السيد .٥
 . فيها بالبحث للقيام واإلذن الفرصة الباحث أتاح يذال دماك

 دماك العلوم دار مؤسسةو بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة واملظفني املعلمني مجيع .٦
 احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة يف الدراسة إمتام يف يشجعونو يساعدون الذين

 .مسارانج
 هذا إمتام يف والتشجيعات املساعدة أنواع من أعطوين قد الذين اإلخوان ومجيع والدي .٧

 .البحث
 .٢٠٠٩ توىللمس والتدريس التربية علوم بكلية العربية اللغة تعليم قسم يف األصدقاء مجيع .٨



 

 ال مادية غري أم كانت مادية البحث هذا كتابة تتم حىت يساعدون نالذي األصدقاء ومجيع .٩
  . فواحدا واحدا أحصي
 أمني. البحث هذا ينفعنا وأن اجلزاء أحسن جيزيهم أن الباحث يسأله وتعاىل سبحانه واهللا

  . العاملني رب يا
   ٢٠١٥ نوفمرب  مسارانج،   

  الباحث

  
   الرنا ألفي حممد

  ٠٩٣٢١١٠٤٠: القيد رقم 
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  األول الباب
     مقدمة

  املسألة خلفية  .أ 
 أن جيب يتال عناصر من ألا. هام شيء املفردات العربية، اللغة تعليم يف
 تعليم١ .ا االتصال مهارة الكتساب) العربية اللغة( األجنبية اللغة دارسو يستوعبها
 ترمجة على القدرة يعين العربية الكلمات معىن التلميذ عرفي أن على يقتصر ال املفردات
 يستوعب يقال ولكنه بالقاموس، مناسبا التعريف على القدرة أو لغته، إىل العربية الكلمات
. املفيدة اجلملة يف استخدامها على والقدرة الكلمات، صيغ ترمجة على القدرة املفردات

  .الواقعي االتصال يف ستخدامهاا معرفة دون فحسب املفردات حيفظ ال يعين
 العلوم يلقي ألنه معلما، يسمى لذلك،. رئيسي نشاط هو التعليم للمعلم،

 العلم ينفد ال. وينمو العلم يزداد بالتعليم، إن احلكيم يقول. التالميذ أذهان إىل واملعارف
 أن علمامل على الواجب فمن لذلك،. منتجا متقدما ديناميا يكون بل اآلخرين، إىل بتعليمه
 التعليم وكان. اجلودة ذي املؤثر الفعال التعليم على ليقدر التعليم، طرق أنواع يعرف
  . البلد هذا يف التربية جودة ترقية يف الرئيسية الكلمة

 لب التعليم كأن. التربية يف املتخرجني جودة على املعينة العناصر أحد هو التعليم
  ٢ .وعكسه املقتنع، باإلجناز املتخرجني حتصيل إىل اجليد التعليم مييل. التربية عملية

 التعلم عملية تنفذ أن ميكن ال وبدوا،. التعليمية الطرق معرفة ماملعل على
 أن به جدير والتعليم، التعلم عملية يف املعلم جناح لدفاع لذلك،. جيدا تنفيذا والتعليم
 التعليمية الطرق أنواع معرف املعلم ويطلب٣ .وخطواا التعليمية الطرق وظيفة يعرف

  .مسترحيا مؤثرا فعاال التعليم ليكون واستخدامها واستيعاا
 ملناهجوا والوسائل الطرق تستخدم املدارس من كثري العربية اللغة تعليم يف
 يف املدرس يستخدمها اليت الطريقة فهي التعليم طريقة وأما. التعليم لتسهيل واألهداف

                                                        
1 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2005), hlm. 96 
2 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan) Menciptakan Metode Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, 
(Yogyakarta: DIVA Press, 2013), hlm. 18 

3 Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, Strategi Pembelajaran Terpadu (Teori, Konsep 
& Implementasi), (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 13 
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 حسنا، تعليما التعليم على املدرس يقدر مل إذا. للتالميذ الدرس مادة لتقدمي التعليم عملية
 العربية اللغة تعليم يف الناجحة الطريقة وأما. التعليم يف الطرق أنواع يستخدم أن فعليه
 واملتعلم املعلم يبذله جهد وبأيسر وقت أقل يف املقصودة الغاية إىل تؤدي اليت الطريقة فهي
 الذايت والنشاط اإلجيايب العلم على وحتفزهم وميوهلم التالميذ اهتمام تثري اليت وهي

 كما املستقل، واحلكم احلر التفكري على تشجع اليت وهي. الدرس يف العالية واملشاركة
  ٤.األديب والتذوق التعبري وسدر يف يطلب

 ظالل حتت الرمسية املدارس إحدى هي دماك بونانج القرآن ختصص مدرسة
 هلامةا الدروس إحدى العربية اللغة فدرس إسالمية، مميزة عالمة ألا. الوطنية التربية

 توجد ولكن،). اإلضافية الدروس من العربية اللغة درس كان مهما( فيها املدروسة
  .العربية اللغة وتعليم تعلم عملية يف التحديات

 منها النشاطي، التعليم طرق أنواع املعلم يستخدم املشكلة، هذه على التغلب
. العربية املفردات يمتعل يف اجليد التعلم إجناز على ودل. مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة
 أنواع حيفظون ذلك، عن وباإلضافة. العربية املفردات على التالميذ استيعاب أن وظهر

 تطبيق ويهدف. العربية باللغة املعلم يتكلم حينما ويفهمون العربية والتعبريات املفردات
 وباإلضافة ٥.املادة على واالستيعاب االهتمام التالميذ تدريب إىل مفهرسة بطاقات مالئمة
 املواد ملراجعة مرحية نشاطية طريقة مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة كانت ذلك، عن

  ٦ .لألصحاب األسئلة وإعطاء أزواجا يكونوا أن التالميذ ا وميكن. ةالدراسي
 عملية يف بالنشاط دونيتعو التالميذ مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق جيعل

 التالميذ أذهان تدريب الطريقة هلذه وميكن. التالميذ نشاط فيزداد والتعليم التعلم
 بطاقات عن البحث بواسطة املوضوع دراسة يف التفكري سرعة على تدرب ألا وعقوهلم،
  . األجوبة

 تعليم يف ضرورية التعليمية الطرق أن الباحث يعرف السابقة، األفكار من
 مالئمة طريقة بتطبيق يتعلق علميا حبثا يبحث أن الباحث يريد لذلك،. العربية فرداتامل

                                                        
  ٣٤ ص ،)١٩٧٨ املعارف، دار: مصر( ،العربية اللغة ملدرسي الفين املوجه إبراهيم، العليم عبد  ٤
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Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), (Semarang: Rasail, 2011), hlm. 82 

6 Melvin L. Sibermen, Active Leaning; 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Penerjemah 
Raisul Muttaqien, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 250 
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 ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات
  . دماك بونانج العالية القرآن

  املسألة صياغة  .ب 
 املسألتني على حبثه حيدد أن الباحث يريد السابقة، املسألة خلفية من انطالقا

  : اآلتيتني
 يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق كيف .١

 دماك؟ بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل
 املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة استعمال يف والنقائص املزايا ما .٢

  دماك؟ بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف ذللتالمي العربية
  وفوائده البحث فاهدأ  .ج 

  :  إىل البحث هذا هدفيف ،تنيالسابق تنيباملسأل مناسبة
 يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق معرفة .١

  .دماك ونانجب العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل
 املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة استعمال يف والنقائص املزايا معرفة .٢

  .دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف للتالميذ العربية
  : يلي ما منها فوائد، البحث وهلذا

 النظرية .١
 الطرق سوى املبدعة غةالل تعليم طريقة تطبيق عن والفكرة العلم زيادة

 طريقة تطبيق عن للبحث مصدرا تكون أن ويرجى املدارس، يف املستخدمة التعليمية
  . العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة

  العملية .٢
 للتالميذ  )أ 

 .فرقة أم كانت فردية الوظيفة، يف التالميذ حركة ترقية )١
  واألجوبة واألسئلة آلراءا تعبري يف التالميذ شجاعة ترقية )٢
 واالصطالحات والتعابري والعبارات املفردات تعلم على التالميذ تسهيل )٣

  .العربية



٤ 

  العربية اللغة ملعلم  )ب 
 العربية اللغة ملعلم جديدة ومعرفة اقتراحا يكون أن البحث هذا ويرجى

 تعليم لةمشك وحل. التعليمية العملية يف املبدعة التعليمية الطريقة تطبيق يف
 أن أيضا منه ويرجى. مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق هو العربية املفردات
  . العربية املفردات تعليم يف ناجحة مالئمة مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة

  دماك بونانج العالية القرآن ختصص ملدرسة  )ج 
 مالئمة طريقة تطبيق دماك بونانج العالية القرآن ختصص من ويرجى

 املفردات تعليم يف سيما وال وزيادا، التعليمية العملية يف مفهرسة طاقاتب
  .  العربية

  اجلامعة لطلبة  )د 
 العلمي بالبحث للقيام جديدا وعلما جديدة خربة البحث هذا يكون أن

 ويرجى. العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق عن
 معلمني يكونون حينما العربية املفردات تعليم يف يقةالطر هذه تطبيق أيضا منهم
  . املدارس يف
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  الباب الثاين 
 اهليكل النظري

  مفهرسة قاتبطا مالئمة طريقة  .أ 

 تعريف طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة  .١
قبل أن يعرف الباحث طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة، فجدير به أن يعرف 
طريقة التدريس أو التعليم أوال، الطريقة يف التدريس هي النظام الذي يسري املدرس يف 

  ١.التربيةإلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ بشكل يتحسن أغراض 
سيربمني إن طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة طريقة عملية . قال ملفني ل
  ٢.وميكن ا للتالميذ فرقا أزواجا وإعطاء األسئلة لألصحاب. مرحية ملراجعة الدرس

وأيضا إن طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة هي طريقة حل املشكالت 
وتستطيع طريقة مالئمة بطاقات . املستخدمة يف ترقية نشاط التالميذ وإجنازهم

. تالءم البطاقات يف أيديهم مفهرسة على ترقية اشتراك التالميذ يف جواب األسئلة أو
وعملية التعلم والتعليم ذه الطريقة جذابة ألن التالميذ يبحثون عن الزواج املناسب 

  ٣ .باألوراق
يم الفعالة هي طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة وهي إحدى طريقة التعل

وأما طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة . الطريقة اليت يبحث الباحث يف هذا البحث
فهي طريقة يستخدم املعلم دعي إىل التالميذ لنيل اإلجابة املناسبة بني بطاقات أسئلة 

  .وأجوبة
مفهرسة هي  من البيان السابق، يعرف الباحث أن طريقة مالئمة بطاقات

. طريقة أو استرياتيجية التعليم املرحية املستخدمة لتقوية معارف التالميذ ملادة الدرس
وهي طريقة مرحية تدعو التالميذ للنشاط يف عملية التعلم والتعليم حيث يالئم األواق 

  . أو البطاقات املوجودة املناسبة مبادة الدرس

                                                        
  ١٢. ص ،)سنة دون والنشر، للطباعة السالم دار: كونتور( ،والتعليم التربية بكر، قاسم وحممد يونس حممود ١

2 Melvin L. Sibermen, Active Leaning; 101 Cara Belajar Siswa Aktif, hlm. 250 
3 https://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metode-pembelajaran-index-card-

match/, diakses tanggal 8 November 2015.  
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تعليم يف الفصل ال يقتصر على وتصور هذه الطريقة بأا عملية التعلم وال
تقدمي املعلومات فحسب، حيضر التالميذ ويستمعون، ولكنهم يشتركون بالنشاط يف 

 . عملية التعلم والتعليم
 طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة  خطوات .٢

 .عشوائيا) سؤال وتكوينها أو الكلمة مبعناها(استعد البطاقة   )أ 
 .يذ وأمرهم بفهم معناهاوزع البطاقة البطاقة إىل التالم  )ب 
 .اطلب التالميذ للبحث عن األزواج بدون صوت  )ج 
 .وبعد أن وجدوا األزواج، اطلب التالميذ من اموعات  )د 
 .اطلب كل اموعات لتبليغ حاصلها أمام الفصل  )ه 
 .أعط الفرصة للفرقة األخرى بالتعليق أو السؤال  )و 
 ٤ .أعط التوضيح حلاصل الفرقة األخرى  )ز 

  :وكذلك خطوات طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة ما يلي
 .يصنع املعلم قطع األوراق مناسبة مبجموع التالميذ يف الفصل  )أ 
 .يوزع املعلم قطع األوراق للقسمني  )ب 
 .، وبعضها األجوبة)األسئلة(علم يف بعض األوراق من البطاقات للمادة يكتب امل  )ج 
 . يوزع املعلم البطاقات جلميع التالميذ  )د 
 ).األجوبة(يأمر املعلم التالميذ للبحث عن البطاقة املناسبة   )ه 
 .وبعد أن جيد التالميذ األزواج، فيأمرهم املعلم للجلوس وقراءة األجوبة  )و 
  ٥ .علم مادة الدرسيستخلص امل  )ز 

 أهداف طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة  .٣
. طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة نوع من الطريقة التعليمية املبتدعة املبتكرة

  ٦ .ة إىل تدريب التالميذ أدق وأقوى يف فهم موضوع الدرسودف هذه الطريق
  :وأهدافها أيضا أا 

                                                        
4 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 

2009), hlm. 114 
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 .لترقية ضبط التالميذ ودقتهم  )أ 
 .التالميذ بالسهولة يف فهم مادة الدرسأن يشعر   )ب 
   ٧ .االجتناب عن امللل والسآمة يف عملية التعلم والتعليم  )ج 

 طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة ونقائصها  مزايا .٤
  : ريقة مالئمة بطاقات مفهرسة كثرية، منها ما يليمزيا ط

 .تنمية الفرح يف عملية التعلم والتعليم  )أ 
 . مادة الدرس اليت يلقيها املعلم أشد جذابا باهتمام التالميذ  )ب 
 .القدرة على ابتكارية أحوال التعلم النشاطي املرحية  )ج 
 .معيار جناح التعلم القدرة على ترقية حتصيل إجناز التعلم للحصول على  )د 

  : ومزاياها األخرى هي ما يلي 
 .تنمية الفرحة والسرور يف عملية التعلم والتعليم  )أ 
 .كانت مادة الدرس أجذب إىل اهتمام التالميذ  )ب 
 .القدرة على تكوين أحوال التعلم النشيطة املرحية  )ج 
 .القدرة على ترقية إجناز تعلم التالميذ  )د 
   ٨ .به معاالتقدير يقوم   )ه 

  : وأما نقائص طريقة مالئمة بطاقات مفهرسة فهي
 .االحتياج إىل وقت طويل للتالميذ إلمتام الوظيفة واإلجناز  )أ 
 .الفرصة األكثر يوسع املعلم  )ب 
 .االحتياج إىل وقت طويل يف اإلعداد  )ج 
 ٩ .يكون الفصل جلبة حىت يوسوس الفصل  )د 

  : وأيضا لطريقة مالئمة بطاقات مفهرسة نقائص ما يلي
 .االحتياج إىل وقت طويل  )أ 
 .االحتياج إىل االستعداد الكاف  )ب 

                                                        
7http://fitaharyani84.blogspot.co.id/2013/01/metode-index-card-match.html,diakses 

tanggal 9 November 2015.  
8 https://nongkrongplus.wordpress.com/2012/03/15/metode-pembelajaran-index-card-

match/, diakses pada tanggal 8 November 2015. 
9http://www.sekolahdasar.net/2013/10/metode-pembelajaran-index-card-match. html. 

diakses pada tanggal 9 November 2015.  
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  ١٠ .أن يكون للمعلم نفس الدميقراطية والكفاءة الكافية يف تدبري الفصل  )ج 
 العربية  املفردات تعليم  .ب 

 عىن تعليم املفردات م .١
ما معىن أن دارسا أجنبيا قد تعلم كلمة عربية؟ قد يرى : والسؤال اآلن

البعض أن تعلم الدارس األجنيب معىن كلمة عربية يعين قدرته على ترمجتها إىل لغته 
والبعض اآلخر قد يظن أن تعلم الكلمة العربية يعين قدرته . القومية وإجياد مقابل هلا

  . وكال الرأيني غري صحيح. ها يف القواميس واملعاجم العربيةعلى حتديد معنا
ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها فحسب، أو 
فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب 

الطالب قادرا على إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون . لغوي صحيح
هذا كله باإلضافة إىل شيء آخر ال يقل عن هذا كله أمهية، أال وهو قدرته على أن 

ماذا جيدي لو حفظ الطالب عددا من . يستخدم الكلمة املناسبة يف املكان املناسب
  الكلمات اليت ال يعرف كيف يستخدمها؟ 

ضوء عدد الكلمات إن حماولة تقومي برنامج يف تعليم العربية كلغة ثانية يف 
اليت حفظها الطالب يعترب عمال غري علمي بل ومضيعا للوقت واجلهد، وال طائل 

إن املعيار احلقيقي لتقومي هذا الربنامج يكمن يف عدد املواقف اليت يستطيع . حتته
الطالب االتصال منها بالعربية، وعدد األمناط والتراكيب اليت يسيطر عليها ويستطيع 

  ١١.ءةاستخدامها بكفا
  املفرداتأسس اختيار  .٢

فما أساس . اللغة كم كبري تعطيك نفسها، وعليك أن خنتار منها وتنتقى
األسس  اختيار املفردات يف برنامج العربية للناطقني بلغات أخرى؟ هناك جمموعة من

  : نذكر فيما يلي أكثرها انتشارا 

                                                        
10 http://edutaka.blogspot.co.id/2015/03/strategi-pembelajaran-aktif-tipe- 

index.html. diakses pada tanggal 9 November 2015.  
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٩ 

تفضل الكلمة الشائعة االستخدام على غريها، دامت متفقة ) frequency(التواتر   )أ 
وتستشار فيها قوائم املفردات اليت أجرت حصرا للكلمات . معها يف املعىن

 .املستعملة وبينت معدل تكرار كل منها
ة اليت تستخدم يف أكثر من بلد عريب تفضل الكلم) range(التوزع أو املدى   )ب 

قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع . على تلك اليت توجد يف بلد واحد
لذا يفضل أن ختتار . مرتفع، ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف بلد واحد

 . الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها
الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني  تفضل) availability(املتاحية   )ج 

ويقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت . واليت تؤدي له معىن حمددا. يطلبها
 . يستخدموا يف جماالت معنية

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ) familiarity(األلفة   )د 
" ذكاء"تفضل بال شك على كلمة " سمش"فكلمة . املهجورة نادرة االستخدام
 . وإن كانا متفقني يف املعىن

تفضل الكلمة اليت تعطي عدة جماالت يف وقت واحد ) coverage(الشمول   )ه 
 . على تلك اليت ال ختدم إال جماالت حمدودة

تفضل الكلمة تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة : األمهية  )و 
 . تاجها أو حيتاجها قليالاليت قد ال حي

وذا املنطق يفضل تعليم الدارس . تفضل الكلمة العربية على غريها: العروبة  )ز 
 ١٢.بدال من التليفون" اهلاتف"كلمة 

 أنواع املفردات  .٣
  : يلي أكثرها شيوعا هناك عدة تقسيمات للمفردات نعرض فيما

 : ميكن أن تقسم املفردات كالتايل: تقسيمات حسب املهارات اللغوية  )أ 
 : وهذه تنقسم إىل نوعني). understanding vocabulary(مفردات للفهم  )١

االستماع ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف  -
 . عليها وفهمها عندما يتلقاها من أحد املتحدثني

                                                        
 ١٩٦- ١٩٥. ، صتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  ١٢
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القراءة ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف  -
 . عليها وفهمها عندما يتصل ا على صفحة مطبوعة

 : وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني). speaking vocabulary(مفردات للكالم  )٢
ويقصد ا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد ) informal(عادية  -

 . ةيف حياته اليومي
ويقصد ا جمموع الكلمات اليت حيتفظ ا الفرد ) formal(موقفية  -

 . وال يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكن له مناسبة
 : وهذه أيضا تنقسم إىل نوعني). writing vocabulary(مفردات للكتابة  )٣

عادية ويقصد ا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف  -
 .ال الكتايب الشخصي مثل أخذ مذكرات، كتابة يومياتاالتص

موقفية ويقصد ا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف  -
االتصال الكتايب الرمسي مثل تقدمي طلب للعمل أو استقالة أو كتابة 

 .تقرير
 : وتنقسم كذلك إىل نوعني). potential vocabulary(مفردات كامنة  )٤

ويقصد ا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من ) context(سياقية  -
 . السياق الذي وردت فيه

ويقصد ا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها ) analysis(حتليلية  -
استنادا إىل خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو 

 . ما نقص، أو يف ضوء اإلملام بلغات أخرى
 : ميكن أن تقسم املفردات كالتايل: عىنتقسيمات حسب امل  )ب 

ويقصد ا جمموع املفردات ) content vocabulary(كلمات احملتوى  )١
 . األساسية اليت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء واألفعال

ويقصد ا جمموع املفردات اليت تربط ) function words(كلمات وظيفية  )٢
لى إمتام الرسالة مثل حروف اجلر املفردات واجلمل واليت يستعان ا ع

 .والعطف وأدوات االستفهام وأدوات الربط بشكل عام
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ويقصد ا جمموع املفردات اليت ال ) cluster words(كلمات عنقودية  )٣
تنقل معىن معينا وهي مستقلة بذاا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى مساعدة 

فهذه الكلمة تكون ) غبر(تنقل من خالهلا إىل املستقبل معىن خاصا مثل 
 .رغب عن: رغب يف وتكون مبعىن انصرف يف قولنا : مبعىن أحب يف قولنا

 : وميكن أيضا أن تقسم املفردات إىل: تقسيمات حسب التخصص  )ج 
ويقصد ا جمموع الكلمات العامة اليت ) service words(كلمات خادمة  )١

داماته الرمسية غري يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو استخ
 .التخصصية

ويقصد ا جمموع الكلمات ) special content words(كلمات ختصصية  )٢
وتسمى أيضا . اليت تنقل معاين خاصة أو تستخدم بكثرة يف جمال معني

 . )utility words(وكلمات االستخدام ) local words(بالكلمات احمللية 
 : كن أن تقسم املفردات إىل وأخريا مي: تقسيمات حسب االستخدام  )د 

ويقصد ا جمموع املفردات اليت يكثر ) active words(كلمات نشيطة  )١
الفرد من استعماهلا يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤها 

 .بكثرة
ويقصد ا جمموع الكلمات اليت حيتفظ ) passive words(كلمات خاملة  )٢

وهذا النوع من املفردات . وي وإن مل يستعملهاالفرد ا يف رصيده اللغ
يفهم الفرد دالالته واستخداماته عندما يظهر له على الصفحة املطبوعة أو 

 ١٣.يصل إىل مسعه
 األساليب يف تعليم املفردات .٤

أما األساليب يف تعليم املفردات فتمكن املعلم أن يستخدمها لترقية قدرة 
  :تعليم املفردات كما يذكر أمحد فؤاد أفندى فهي
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 استماع الكلمة  )أ 
يف هذا الدرج األول إعطاء الفرصة على التالميذ الستماع الكلمات أو 

  . كلمة أم مجلة املفردات يلقيها املعلم سواء كانت
 تلفظ الكلمة  )ب 

. الدرج التايل هو إعطاء الفرصة للتالميذ لتلفظ املفردات اليت استمعوها
  . وهذا يساعد التالميذ على احلفظ يف املدة الطويلة

  إعطاء معىن الكلمة   )ج 
يف هذا الدرج هو إعطاء معىن الكلمة أو املفردات باجتناب الترمجة، 

  . عل االتصال املباشر باللغة املدروسةوهذا جل. وإال فال بأس
وهناك أنوا األساليب ملساعدة املعلم يف إعطاء املعىن الجتناب الترمجة 

  :يف شرح معىن الكلمة منها
مثال، ميكن بإعطاء السياق، أيب له أخ " عم"السياق؛ لشرح معىن كلمة  )١

 . فأمحد عمي. امسه أمحد
ليكون فعاال إذا عرف التالميذ التعريف؛ التعريف لشرح معىن الكلمة  )٢

والعم . اخلال أخ األم واخلالة أخت األم. مثل اخلال والعم. وفهموا تعريفها
افتراضا أن التالميذ عرفوا كلمة األب، األم، . أخ األب والعمة أخت األب

 . أخ، أخت
املرادف؛ إذا كانت الكلمة اليت يريد املعلم شرحها للتالميذ هلا مرادف  )٣

مثل نسى، سلم، جيري . لتالميذ، وميكن أن يشرح معىن الكلمةيعرفها ا
 . مرادفها سهى، جنا، يعدو

ناجح، ظامل × فارغ، راسب × مثل مملوء . الضد؛ كما يف شرح املرادف )٤
   ١٤.عادل× 

 املفردات تعليمداف أه .٥
قد يرى التلميذ أن الناجحني يف تعلم اللغة العربية هم الذين يقدرون على 
القواعد النحوية والصرفية ويستطيعون أن يقرأوا الكتب التراثية، حيفظون مفردات 

                                                        
14   Ahmad Fuad Efendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2012), hlm. 129-131 
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كثرية وأيت إليها الترمجة وهم مل يعرفوا أم يزودن أم أنفسهم بقدرة االستقبال 
فالقدرة . هارة القراءة أى أم ماهرون يف احدى ناحية فقطفحسب، يعىن يف م

الصحيحة يف استعمال اللغة العربية حتتوى على قدرة االستقبال وقدرة التعبري، كالما 
  .كان أومكتوبا

ويعرف أن قدرة التلميذ على املفردات يف تعلم اللغة العربية هي مطلب 
وبالنسبة إىل املدخل . اجابتهاوهي شروط . أساسى من مطلب تعلم اللغة العربية

أهداف تعلم اللغة األجنبية لإلندونيسيني، هي القدرة . اإلتصايل يف تعليم اللغة الثانية
على اإلتصال باللغة العربية، فوجدالتلميذ على قدرة اإلستماع والكالم والقراءة مث 

  .الكتابة
قدرة على قد يرى بعض، تعلم الدرس األ جنيب هو حتديد معىن كلمة، يعين 

ترمجتها إىل اللغة القومية، وقد يرى بعض اخر أن تعلم الكلمة العربية يعين قدرته 
فاعلموا ليسب األغراض يف تعلم  ١٥.على حتديد معناها يف القواميس أو املعاجم

فها فحسب، أو حفظها أو فهم معانيها مستقلة، املفردات أن يتعلم التالميذ نطق حرو
فإن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو . أو وصفها يف تركيب لغوي صحيح فقط

  . أن يكون التالميذ قادار على هذا كله
  : أهداف تعليم املفردات العامة ما يلي

 .موعالتعرف على املفردات اجلديدة للتالميذ من خالل القراءة أو فهم املس  )أ 
 .مترين التالميذ أو الطلبة للتلفظ باملفردات صحيحا وسليما  )ب 
 .فهم معاين املفردات معجما أو تركيبا  )ج 
القدرة على توظيف املفردات يف التعبري الشفوي والتعبري التحريري مناسبا   )د 

 ١٦.بسياقها الصحيح
 توجيهات عامة يف تعليم املفردات   .٦

فيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تعليم املفردات يف 
  . برامج تعليم اللغة العربية بلغات أخرى

                                                        
 ١٩٠. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، ص, رشدي أمحد طعيمة ١٥

16 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 
Press, 2011), hlm 63 
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وت اخلرباء يف حتديد القدر املناسب من املفردات الذي أن يتفا: القدر الذي نعلم  )أ 
فبعضهم يقترح . نعلمه للدارسني يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى

كلمة  ١٠٠٠/١٥٠٠ومن . كلمة للمستوى االبتدائي ٧٥٠/١٠٠٠من 
بعبارة بسيطة أن . للمستوى املتقدم ١٥٠٠/٢٠٠٠ومن . للمستوى املتوسط

ينبغي أن يعلم هو ذلك الذي حيتاج إليه املتكلم املتوسط الثقافة يف القدر الذي 
حياته اليومية والذي يستجيب ملتطلبات احلضارة احلديثة، والدقة العلمية، 

 . ويسهل االتصال بني الدارس والناطقني بالعربية يف خمتلف بالدهم
ية ببساطة لو حفظ يتصور البعض أنه ميكن تعلم العربية كلغة ثان: قوائم مفردات  )ب 

الطالب قائمة تضم جمموعة من املفردات العربية شائعة االستخدام، عالية 
وهلؤالء البعض شيء . التكرار، مترمجة للغام األوىل أو إىل لغة وسيطة يعرفوا

إذ أن اهلدف النهائي من تعلم اللغة أن يكون الطالب ذا حصيلة من . من املنطق
 . يستطيع استعماهلا وقتما يريد االتصال باللغةاملفردات والتراكيب اليت 

كيف يوضح املعلم معىن الكلمة اجلديدة؟ هناك عدة . أساليب توضيح املعىن  )ج 
 : أساليب نذكرها بالترتيب الذي نقترح ورودها فيه 

، كأن نعرض قلما أو )النماذج(إبراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء 
 .ابكتابا عندما ترد كلمة قلم أو كت

، كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما ترد )dramatization(متثيل املعىن  )١
 ".فتح الباب"مجلة 

، كأن يلعب املعلم دور مريض حيس بأمل يف )role playing(لعب الدور  )٢
 .بطنه ويفحصه طبيب

يف مقابل " بارد"، كأن يذكر هلم كلمة )antonyms(ذكر املتضادات  )٣
 . م سابق عهد ا، إن كان هل"ساخن"

لتوضيح " السيف"، كأن يذكر هلم كلمة )synonyms(ذكر املترادفات  )٤
 .إن كان هلم سابق عهد بكلمة سيف" صمصام"معىن كلمة 



١٥ 

، وذلك بذكر الكلمات اليت تثريها يف الذهن )association(تداعي  )٥
:  الكلمات اآلتية" عائلة"كأن يذكر عند ورود كلمة . الكلمة اجلديدة

 ١٧".زوج، زوجة، أسرة، أوالد
  السابقة الدراسات  .ج 

 والدراسات للبحوث كاملقارنة هي السابقة الدراسات أمهية أن األساس يف
 أو تبالك من واملعلومات البيانات عن يبحث أن الباحث حياول البحث، هذا يف. السابقة

 تطبيق على الباحث يركز البحث، هذا يف. املبحوثة للمسائل كاملقارنة السابقة البحوث
 البحث ذا املتعلقة البحوث أما. العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة
  :يلي ما فهي

 تعليم مشكالت :املوضوع حتت )٣١٠٢٠٢٨( روسورداين أجنار كتبته الذي البحث .١
 مبدرسة العربية اللغة وتعلم تعليم عملية يف وحلها البصرية املعينات باستخدام فرداتامل
 التربية، بكلية العربية، اللغة تعليم قسم .مسارانج اإلسالمية االبتدائية "الثانية اخلريية"

 ٢٠٠٧.١٨ مسارانج، احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة
 املعينات باستخدام فرداتامل تعليم مشكالت ملعرفة البحث هذا يهدف

 عملية يف البصرية املعينات باستخدام املفردات تعليم مشكالت حل ومعرفة البصرية
  .مسارانج االبتدائية "الثانية اخلريية" مبدرسة العربية اللغة وتعلم تعليم

 املعينات باستخدام املفردات تعليم مشكالت وأما هي البحث هذا ونتائج
 املفردات فهم على التالميذ قدرة( التالميذ من مشكالت )١ :هامن أنواع فهي البصرية
 من التوافر عدم( املعلم من ومشكالت )٢ ،)التالميذ من واالهتمام الرغبة وقلة خمتلفة
 يف الستخدامها البصرية املعينات تلك عن املعرفة وقلة األم اللغة أو اهلدف باللغة املعلم
 التدريبات التالميذ يكثر أن :لتالميذا من املشكالت وحل .املفردات تعليم

 تالميذه املعلم يأمر أن هلم، املناسب املوضوع باختيار التالميذ يسمح أن واملمارسات،
 البصرية باملعينات املعلم يقوم أن املهارة، بقلة التالميذ تعلم صعوبة مساعدة املاهرين

                                                        
 ١٩٨. ، صتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  ١٧

 العربية اللغة وتعلم تعليم عملية يف وحلها البصرية املعينات باستخدام رداتاملف تعليم مشكالت ،روسورداين أجنار ١٨
 اإلسالمية سوجنو وايل جامعة التربية، بكلية العربية، اللغة تعليم قسم مسارانج، اإلسالمية االبتدائية "الثانية اخلريية" مبدرسة

 .٢٠٠٧ مسارانج، احلكومية



١٦ 

 من املشكالت وحل .املفردات تعليم يف املناسبة الطرق خيتار أن التالميذ، لسن املالئمة
 املادة ومعرفة شائقة، دراسه مادة جيعل وكيف والتعلم، التعليم كيفية معرفة :املعلم

 معه ويشعر بالتدريس قيامه أثناء والسرور باملتعة يشعر وأن الصحيحة، الدراسية
 نهولك املتبذل اهلازل وال امللل باجلاد وليس متحيز، غري معتدال يكون وأن التالميذ،

 عطوفا صديقا يكون أن تالميذه، من يسخر أال حليما، صبورا يكون وأن ظريف، مرح
 االهتمام يزاد أن الوقت، جهة من املشكالت وحل .وخارجها باملدرسة تالميذه على

 الصلة أخري يف تلقى املفردات مادة كانت إذا احلال هذه ويف .اجليد الوقت واستخدام
 .التالميذ تفكري واخنفاض مملة إىل يؤدي

 البصرية املعينات استخدام هو السابق والبحث البحث هذا بني الفرق
 تعليم عن نوعي حبث فهي املساواة أما. مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة وتطبيق

  .املفردات
 Upaya" :املوضوع حتت )١١٤٠٨١٦٣( سوريايت كتبته الذي البحث .٢

Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab Melalui Metode Index 
Card Match Pada Siswa Kelas IV MI Miftakhul Ulum Kalibanger 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2010".التربية قسم ١٩ 
  .٢٠١٠ ساالتيكا، حكومية إسالمية جامعة اإلسالمية للتربية

 قادرة مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة هل )١( فهي البحث هذا يف املسائل أما
 كايل العلوم مفتاح مبدرسة السادس الفصل يف للتالميذ واالهتمام النشاط ترقية على

 على قادر مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق هل )٢( مسارانج؟ سوموونو باجنري
 كايل العلوم مفتاح مبدرسة الرابع الفصل يف للتالميذ العربية اللغة درس تعلم إجناز ترقية
   ؟٢٠١٠ مسارانج سوموونو باجنري

 على قادر مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق هي البحث هذا ونتائج
 االبتدائية العلوم مفتاح مبدرسة الرابع الفصل يف للتالميذ العربية اللغة مادة فهم ترقية

 التالميذ فهم على تدل اليت بطريقة تصمم التعليمية، العملية يف. باجنري كايل اإلسالمية

                                                        
19 Suryati, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab Melalui Metode Index 

Card Match Pada Siswa Kelas IV MI Miftakhul Ulum Kalibanger Kecamatan Sumowono 
Kabupaten Semarang Tahun 2010, Skripsi, Salatiga: Jurusan Tarbiyah Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri, 2010. 



١٧ 

 األوىل الدورة يف التالميذ تعلم إلجناز املتوسط بالدليل وهذا. دورة كل يف يرقى
  ). ٧.٤٠( الثالثة الدورة ويف ،)٦.٨٥( الثانية الدورة يف ،)٦.٠٧(

 البحث هذا أما البحث، نوع هو السابق والبحث البحث هذا بني الفرق
 فهي بينهما املساواة وأما. فصلي إجرائي حبث السابق والبحث نوعي، حبث فهو

 . العربية اللغة تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق
 استخدام فعالية" :املوضوع حتت )٠٦٣٢١١٠٦٥( اهلينء عمرية كتبته الذي البحث .٣

 مبدرسة الثامن الصف يف التالميذ لدى القراءة مهارة لترقية مفهرسة بطاقات مالئمة
 كلية العربية، اللغة تعليم قسم ".جبارا اإلسالمية املتوسطة النواوي الطالب مفاتح

 ٢٠١٠.٢٠ ارانج،مس احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة التربية،
 الذين "أ" الثامن الصف يف التالميذ قيمة معرفة إىل البحث هذا فيهدف

 استخدام فعالية ومعرفة القراءة مهارة لترقية مفهرسة بطاقات مالئمة يستخدمون
 "أ" الثامن الصف يف التالميذ بني القراءة مهارة لترقية مفهرسة بطاقات مالئمة

   ".ب" الثامن الصف يف والتالميذ
 يستخدمون الذين "أ" الثامن الصف يف التالميذ قيمة هي البحث هذا تائجون

 املتوسطة النواوي الطالب مفاتح مبدرسة القراءة مهارة لترقية مفهرسة بطاقات مالئمة
 يف التالميذ قيمة وإن .٧٨.٧٧ فهي احملصولة املتوسط قيمة وأما .جبفارا اإلسالمية

 القراءة مهارة لترقية مفهرسة بطاقات مالئمة يستخدمون ال الذين "ب" الثامن الصف
 احملصولة املتوسط قيمة وأما جبفارا، اإلسالمية املتوسطة النواوي الطالب مفاتح مبدرسة

 لذا، .القراءة مهارة لترقية فعال مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة استخدام وأن .٦٥.٨٧
   ".ب" الثامن والصف "أ" الثامن الصف بني احملصولة املتوسط قيمة يف فرق يوجد

 نوعي حبث البحث هذا .البحث نوع فهو البحثني هذين بني الفرق وأما
   .كمي حبث السابق والبحث

  

                                                        
 الثامن الصف يف التالميذ لدى القراءة مهارة لترقية مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة استخدام فعالية ،اهلينء عمرية ٢٠

 اإلسالمية سوجنو وايل جامعة التربية، بكلية العربية، اللغة تعليم قسم ، جبارا اإلسالمية املتوسطة النواوي الطالب مفاتح مبدرسة

 .٢٠١٠ نج،مسارا احلكومية



١٨ 

  التفكريي اهليكل  .د 
 التشجيع إىل متيل اليت اإلسالمية املدارس يف املوجودة الدروس إحدى العربية اللغة

 حتتوي للغة األساسية الكفاءة لىع للحصول ومهارام التالميذ لكفاءة والتنمية والتوجيه
 وهي األربع، اللغوية املهارات على وتشتمل والقواعد املفردات ومها اللغة عنصري على

  .والكتابة والقراءة والكالم االستماع مهارة
 وهذا. صعبة) العربية املفردات سيما وال( العربية اللغة بأن التالميذ بعض يشعر

 املفردات تعليم يف املعلمون ا يقوم اليت والتقنيقية لطريقةوا واالسترياتيجية املدخل بسبب
 فهم على املؤثرة الفعال املرحية التعليمية الطرق تطبيق يرجى لذلك،. مرحية غري مملة العربية

  . التالميذ
 يوزع حيث طريقة هي العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة

 الطلب مث ،للتالميذ) إندونيسية أم كانت عربية( ملفرداتا على حتتوي البطاقات املعلم
   .متبادلني املوجودة املفردات معىن عن للتساؤل منهم

 مالئمة طريقة تطبيق ملعرفة هو البحث هذا يف التفكريي اهليكل أن املعروف، من
 ةطريق تطبيق يف. ونقائصها مزاياها ومعرفة العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات
 والتفاعل والتالميذ املعلم بني التفاعل يوجد التعليمية العملية أثناء مفهرسة بطاقات مالئمة

  .االنسجامة األحوال أيضا وتوجد التالميذ، بني
 النظرية أساس على البحث هذا يف املقترح التفكريي فاهلكيل السابق، البيان من

 بطاقات مالئمة طريقة بتطبيق لعربيةا املفردات تعليم وهو الباحث يلقيه اليت األوصاف من
  . واستيعام التالميذ فهم على مؤثر فعال مريح مفهرسة

  



١٩ 

   الثالث الباب
   البحث مناهج

  ومدخله البحث نوع  .أ 
 احلاالت توصيف إىل ويهدف الوصفي، الكيفي البحث من البحث هذا
 اموعة البيانات تعين. الوصفية البيانات حيصل الذي البحث ونوع. املوجودة واحلوادث

 املظاهر توصيف على الدال البحث هو النوعي البحث ١.األرقام من وليست الكلمات من
 هذا يف ٢.مجاعة أم كان فردا والفكر واملفهم والثقة االجتماعية واألنشطة واحلوادث
 بطاقات مالئمة طريقة بتطبيق املتعلقة الظاهرة احلادثة أو العملية الباحث يبحث البحث
 العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر للفصل التالميذ لدى املفردات تعليم يف مفهرسة
  .دماك بونانج

  ووقته البحث مكان  .ب 
 اختيارها، وسبب. دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة يف لبحثا هذا يقع

 بطاقات مالئمة طريقة العربية اللغة معلم ويطبق العربية، اللغة درس املدرسة هذه يف أن
 التالميذ على مثري مريح الطريقة هذه وتطبيق. األواخر هذه يف املفردات تعليم يف مفهرسة

 يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق أن بسيطة، عبارةب أو. املفردات تعليم عملية يف
 يف البحث ووقت. التالميذ تعلم إجناز يف كربى أمهية له املدرسة هذه يف املفردات تعليم

 املشاهدة، أول يف الباحث ويقوم. ٢٠١٥ نوفمرب ١١ حىت ٢٠١٥ نوفمرب ٧ التاريخ
  . العربية املفردات تعليم عملية أثناء الفصل يف يشاهد

   البيانات مصادر  .ج 
 دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة رئيس .١

. دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة مدير مع باملقابلة الباحث يقوم
 وخلفية واألهداف، والنظرة، املدرسة، بتأسيس املتعلقة األسئلة بعض الباحث يسأل
 اليت التعليمية والطرق والتعليم، لتعلما عملية أثناء التالميذ وأحوال املدرسة، وجود

 . العربية اللغة لدرس الدراسي واملنهج العربية، اللغة تعليم يف املعلم يستخدمها

                                                        
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 11 
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 60 



٢٠ 

  العربية اللغة معلم .٢
 مدرسة يف العاشر للفصل العربية اللغة معلم مع باملقابلة الباحث يقوم

 تعلم بعملية يتعلق عما املعلم الباحث يسأل. دماك بونانج العالية القرآن ختصص
 التعليمية والوسائل املستخدمة، التعليمية الطرق حيث من العربية اللغة وتعليم

 يف سيما وال والتعليم، التعلم أثناء التالميذ وأحوال الدراسية، واملناهج املستخدمة،
 بطاقات مالئمة طريقة تطبيق عن املعلم الباحث يسأل األهم، ومن. املفردات تعليم
 . العربية املفردات تعليم يف سةمفهر

 املدرسة تالميذ .٣
 اللغة وتعليم تعلم عملية عن العاشر الفصل يف التالميذ بعض الباحث يسأل

 داخل معهم باملقابلة الباحث يقوم. مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة بتطبيق العربية
 يف سيما وال لغتهم كفاءة عن التالميذ بعض الباحث يسأل. وخارجه الفصل

  . العربية املفردات
 البحث ذا املتعلقة الكتب .٤

 مثل البحث، ذا املتعلقة الكتب وهي الدافعة املصادر إىل حيتاج البحث هذا
 العليم لعبد الفين واملوجه طعيمة، أمحد لرشدي ا الناطقني لغري العربية تعليم

  . وغريها ي،أفند فؤاد ألمحد Metodologi Pengajaran Bahasa Arabو إبراهيم،
  البحث بؤرة  .د 

 تشتمل البؤرة، املسألة حتديد ويسمى. البحث الباحث حيدد النوعي، البحث يف
 املسألة، حتديد عن ينحرف ال ألن البحث، هذا ويف. العامة املسائل على البؤرة هذه

 العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق على الباحث فريكز
   .دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف يذللتالم

) والقواعد املفردات( اللغة عنصري العربية اللغة درس لكل أن عرفنا كما
 هذا يف البؤرة وأما). والكتابة والقراءة، واحلوار، االستماع، مهارات( اللغة ومهارات
  . العربية املفردات تعليم فهي البحث

  
  



٢١ 

 البيانات مجع طريقة  .ه 
  املشاهدة طريقة .١

 موضوعات يف احلوادث أو الظاهرة للعناصر املنظمة املالحظة أو املراقبة وهي
   ٣.البحث

 الربامج خلفية إىل النتائج عن القارئ ملشاركة هو األساسي املشاهدة وهدف
 يف البيانات مجع على املباشرة املشاهدة تساعد البيانات، جلمع املشاهدة هذه. دةاملشاه
 ا ويقوم ٤.املباشرة باملشاهدة واملعلومات البيانات أنواع وحتصل. الوصفي البحث
 التعليمية الطريقة ويشاهد العربية، املفردات تعليم عملية أحوال مشاهدة يف الباحث

  . العاشر الفصل يف للتالميذ املفردات تعليم يف املستخدمة
  املقابلة طريقة .٢

) األسئلة بعض يسأل( السائل به يقوم املعينة، باألغراض والتكلم احلوار هي
 مدرسة رئيس مع املقابلة بطريقة الباحث يقوم ٥).املوجودة األسئلة جييب( واملسؤول
 معلم مع باملقابلة يقوم مث بالبحث، للقيام لالستئذان دماك بونانج العالية القرآن ختصص
 مفهرسة اقاتبط مالئمة طريقة بتطبيق املتعلقة األسئلة بعض الباحث يسال العربية، اللغة
 ملعرفة العاشر الفصل يف التالميذ بعض مع باملقابلة يقوم وأيضا العربية، املفردات تعليم يف

  . مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق بعد العربية املفردات تعلمهم تنمية
  التوثيق طريقة .٣

 تواال واجلرائد والكتب والنسخة املذاكرة منها تكون البيانات عن البحث هي
 البيانات على تدل اليت وغريها واجلدول األستاذ ودفتر املشاورة ومذاكرة والنقوش
   ٦.الواقعية

 مثل البحث، هذا يف احملتاجة الوثائق بعض بكتابة الطريقة ذه الباحث يقوم
 واملناهج ،دماك بونانج العالية القرآن ختصص ملدرسة عامة نظرة عن البيانات

 يف والتالميذ املعلم بنشاط املتعلقة والبيانات واجلدول، احلضور، وكشف املستخدمة،
  . العربية للمفردات والتعليم التعلم عملية

                                                        
3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 136 
4 Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1982), hlm. 204 
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 186 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 274 



٢٢ 

 ختصص ملدرسة امةالع األحوال ملعرفة التوثيق طريقة الباحث يقوم وأيضا
 وهيكل اجلغرايف، واملوقع تأسيسها، تاريخ حيث من دماك بونانج العالية القرآن
  . ذلك وغري املوجودة، التعليمية والوسائل والتالميذ، املعلم وأحوال املنظمة،

   البيانات حتليل طريقة  .و 
 بعد ثالباح ويقوم. بعضا بعضها البيانات وعالمة املعىن وجود الطريقة هذه تقوم

  : باستخدام وصفية نوعية بتحليلها البيانات ينال أن
 .والتوثيق والتأمل املقابلة من املصادر سائر من املعدة البيانات مطالعة .١

 املشاهدة، مثل املصادر، مجيع من املعدة البيانات مجيع الباحث يطالع هنا،
  . املتنوعة والوثائق واملقابلة،

 خالصاالست بطريقة التحليل أداء .٢
 أن بعد لذا،. كثرية البيانات مجع من احملصولة البيانات أن املعروف، من

  . البيانات استخالص هي التالية واخلطوة. ويطالعها ويدرسها الباحث يقرأها
 الوحدات إىل البيانات تركيب .٣

 لكي. الوحدات إىل البيانات الباحث يركب لذلك كثرية، البيانات إن
 . وصرحية بسيطة تكون

 الوحدات لكل اإلشارة إعطاء .٤
 . اإلشارة بإعطاء املوجودة الوحدات الباحث جيعل هي التالية واخلطوة

 ٧البيانات صحيح اختبار .٥
  . املوجودة البيانات لتحليل األخرية اخلطوة هي وهذه

 بطاقات مالئمة طريقة تطبيق لتحليل اخلطوات تلك الباحث يستخدم
 القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة
 والتطبيق، التخطيط، منها النواحي بعض من الباحث وحيلل. دماك بونانج العالية

  . والتقييم واخلطوات،

                                                        
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 247 



٢٣ 

  الرابع الباب
  وحتليلها البيانات توصيف

 دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة عن امةع حملة  .أ 

  اجلغرايف واملوقع التأسيس تاريخ .١
 البشرية املوارد إلعداد املتقدمني اتمع لبناء العالية خليل مظفر حاج مهة

 مشاكل مواجهة على والقدرة للتكنولوجيا األمية وحمو املنافسة، على القادرة املؤهلة
 وجود حيتاج لذلك. القرية جمتمعات يف وخاصة خر،آل وقت من تنحسر مل احلياة،

 العامة والعلوم الدينية العلوم( العلوم أنواع تعليم فيها اليت التربية مؤسسة
 القرآن ختصص مدرسة فظهرت. األحد باهللا والتقوى اإلميان وترقية) والتكنولوجيا

  ١.دماك بونانج العالية
 ٢ حوايل البحر، شاطئ من قريبة تقع قرية هي" Serangan" سراجنان قرية

 ١٢ حوايل دماك مدينة مركز إىل ومسافتها. يةساحل دائرة فتسمى كيلومتر،
 املزارع حول النباتات وعدم احلار اهلواء بسبب مريح، غري الشارع وكان ،اكيلومتر

  ). الصيف( اجلفاف وسمم يف
. السليب الشيء على والداللة بالغريب الشعور ،"سراجنان" اسم إىل والسمع

 اجلدال يف راغبون اتمع إن القول شاع أو. احلرب أو القتال مبعىن" سراجنان"
 احلرب أو القتال مكان كانت الزمان، قدمي من إن القرية، مشايخ قال كما. والقتال

 الشمال يف السكان وموقع اجلنوب يف اهلولنديني وموقع لسكان،وا اهلولنديني بني
  ). سراجنان قرية أي(

 هذا واستخدم دماك، إىل شارع وهو ،"جاجار كايل" ار الوسط ويف
 القرية مسيت وبسببها للزراعة، املاء وينابيع التجارة، كوسيلة اهلولندة زمان يف النهار

  . اخلياطة مبهنة السكان اشتهر اليت ودونج قرية من قريبة دماك، بونانج" سراجنان"
 على والدليل. مسلمون سكاا% ١٠٠ حبيث دينية قرية القرية هذه وكانت

 اآليات بتالوة إال يوم فال. ياتمصل وعشرة واملعهدين، املسجدين، وجود ذلك،

                                                        
 ٢٠١٥ وفمربن ٧ التاريخ يف الباحث نقلها دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة وثيقة ١



٢٤ 

 وجود ذلك، عن وباإلضافة. الشريط مسجل بواسطة أم كانت مباشرة القرآنية
  . اإلسالمية والعلوم التعاليم عن اتمع فهم يزيد واملسجد واملصلى املعهد يف التعاليم

 يلتحقون الذين الشباب قلة بالدليل. بالتربية اتمع يعترف مل ولكن
 التربية مؤسسة يف يتعلمون ال للمجتمع عالت وهناك. واجلامعات الرمسية باملدارس
  : يلي ما منها الرمسية،

 فيعيش املاء، يوجد يزال ال إذا: "القول وشاع بالبحر، علقةمت حيام تزال ال  )أ 
 ".هنيئة عيشة اتمع

 .األوالد استقبال رجاء يكن مل اجلامعة، حىت املدرسة التحاق  )ب 
 يف التربية استمرار وأما. الكبرية املصارف إىل حيتاج الرمسية التربية استمرار  )ج 

   ٢.القليلة الكلفة إىل حيتاج املعهد
 بالكلفة الرمسية التربية لتأسيس الوثيق بالعزم خليل مظفر حاج كان لذلك،

 وهذه ،١٩٩٧ سنة دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة فتأسست الرخيصة،
 أغسطس ٤ رقم الرمسية بالوثيقة خليل، حاج كياهي مؤسسة ظالل حتت املدرسة
١٩٩٥ .  

 ما وهي دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة تأسيس عالت ومن
  : يلي

 الذي اإلسالمي الشريف ومعهد اإلسالمي املتعلمني روضة معهد وجود لتوازن  )أ 
 .الدينية والعلوم الكرمي القرآن تعليم فيهما

 واحلديث الكرمي القرآن منابيعها اليت إلسالميةا التعاليم( اإلسالمية العلوم احتاد  )ب 
 ).املعاصرة التكنولوجيا( العامة والعلوم) التراث وكتب الشريف

 هذه وجود لذلك حملية، أم كانت حكومية – العالية التربية بونانج يف توجد مل  )ج 
 .حوهلا اتمع حيتاجها املدرسة

 األعلى املستوى يف التربية الستمرار الساحل لدائرة للمجتمعات التشجيع  )د 
  . باجلودة القليلة باملصارف

                                                        
 ٢٠١٥ وفمربن ٧ التاريخ يف الباحث نقلها دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة ةوثيق ٢



٢٥ 

 كارجان الشارع يف دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة وتقع
 كراجان قرية يف وتقع ،٢م١٨٥٠ األرض على دماك، بونانج) Serangan( سراجنان
 عشر إىل االحتياج ولنيلها ،)Wedung( ودونج إىل الشارع من متر ٧٥٠ مسافتها

 حول وتقع مطمئنة، واألحوال املنازل، وسط يف وتقع. األقدام على سريا ائقدق
 إىل واالحتياج اتمع، مع واملعاملة التعلم على القدرة لذلك،. اإلسالمي املعهد
 ب حينما معتدل واجلو ،)Moro Demak( "دماك مورو" حبر إىل ساعة نصف
  .الريح

 اإلسالمي املتعلمني روضة عهدم فيها اليت القرية يف املدرسة هذه وتقع
 ،الظهر أذان حان وإذا. احلكمة مسجد اليسري وجانبه. اإلسالمي الشريف ومعهد
   ٣.مجاعة الظهر صالة ألداء املسجد إىل واملعلمون التالميذ يذهب

  أغراضهاو هاتأسيس وأهداف املدرسة نظرة .٢

 وذو القرآين، الذكاء، االستقالل، أي" مادانيان" هي املدرسة نظرة
  . "الشخصية
  : يلي كما فهي تأسيسها أهداف أماو

 .بأنفسهم املستقلني التالميذ إجياد  )أ 

 الذكاء العاطفي، الذكاء العقلي، الذكاء( ذكاء هلم الذين التالميذ إجياد  )ب 
 ).الروحي

 احلياة يف وتطبيقه وكتابته الكرمي القرآن قراءة على القادرين ذالتالمي إجياد  )ج 
 .الواقعية

  ٤.إسالمية شخصية هلم الذين التالميذ إجياد  )د 

  :يلي ما فهي املدرسة أغراض وأما
 .تعاىل باهللا ىوالتقو اإلميان ترقية  )أ 

 .الوطنية خلق  )ب 

 .األعلى التربية على للحصول والتوثيق التشجيع إعطاء  )ج 

                                                        
 ٢٠١٥ وفمربن ٧ التاريخ يف املدرسة حول الباحث ا قام اليت ملشاهدةا ٣

 ٢٠١٥ وفمربن ٧ التاريخ يف الباحث نقلها دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة وثيقة ٤



٢٦ 

 يف الدينية االجتماعية املكانة وترقية املنخفض باالقتصاد اتمع على املساعدة  )د 
 .اتمع

 .والدين احلياة كفاءة عن املعرفة إعطاء  )ه 

 ٥.والروحية اجلسمية احلياة نيب والتوازن واالستقالل النظام ابتداع  )و 

  والتالميذ واملوظفني املعلمني أحوال .٣
  واملوظفني املعلمني أحوال  )أ 

 املعلمني أن عرف ،املدرسة يف واملقابلة باملشاهدة الباحث قام أن بعد
. واملوظفني واملعلمني املدرسة رئيس من يتكون املدرسة هذه يف مونخيد الذين

  :يلي ما والبيان. معلما ٢٧ وعددهم
  املادة   األمساء  الرقم

 سوسيولوجيا  املاجستري زهري، احلاج  ١
 قراءة القرآن وكتابته   الرزاق عبد احلاج كياهي  ٢
 تربية الوطنية   الدين سيف أمحد  ٣
 لغة اإلجنليزيةال  الدين فخر نانانج  ٤
 االقتصاد  حمروصا سابق نور أريا  ٥

 اجلغرافيا   ارحم حممد  ٦

 التربية اإلسالمية   سوكيسي  ٧
 اللغة اإلجنليزية  مصلحة  ٨
 علم احلياة    إندريانا رينا  ٩

 الفيزيا    النعيمة زهرة  ١٠
 الرياضيات    املىن صفوة  ١١
 التاريخ    استعادة  ١٢
  اللغة اجلاوية  أنيسة  ١٣
 التكنولوجيا والكومبوتر   حكيم حممد  ١٤
 الفنون  عزيز نور  ١٥

                                                        
 ٢٠١٥ وفمربن ٧ التاريخ يف الباحث نقلها دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة وثيقة ٥



٢٧ 

  الكيمياء    نورانية عيين  ١٦
  اللغة العربية    الرنا ألفي حممد  ١٧
  الرياضيات    استراحة  ١٨
  سوسيولوجيا    مسودة خضرة  ١٩
  قسم اإلشراف والتوجيه    الفهم حسن  ٢٠
  التكنولوجيا والكومبوتر   مبارك رجال  ٢١
  الرياضة   أمحدي علي  ٢٢
  الفنون    نفيسة نور  ٢٣
  أمينة الصندوق    فرحية نور  ٢٤
  قسم اإلدارة    وايت أمبار وحي  ٢٥
  قسم اإلدارة   سيوط  ٢٦
  قسم اإلدارة    عينية  ٢٧

 ٣ بدماك ولد. الرنا ألفي حممد هو العاشر الفصل يف العربية اللغة معلم
 مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة يف طالب وهو .١٩٩١ يوليو
 يف طالبا وكان. والتدريس التربية علوم بكلية العربية العربية اللغة تعليم لقسم
" اإلصالح" ومعهد دماك بونانج تريدونورجيو القرآين اإلسالمي" العلوم دار" معهد

 العاشر للفصل العربية اللغة معلم وهو. دماك متبريينج وداك مسبال اإلسالمي
  ٦.سنوات ثالث وايلح

  التالميذ أحوال  )ب 

 ثالثة إىل دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة يف التالميذ ينقسم
 وأما. عشر الثاين والفصل ،عشر احلادي والفصل ،العاشر الفصل وهي فصول،

-٢٠١٥ دراسية سنة دماك بونانج العالية القرآن صصخت مدرسة لتالميذ البيان
  : يلي ما فهو ٢٠١٦

  
  

                                                        
  ٢٠١٥ وفمربن ٧ التاريخ يف الباحث نقلها الرنا ألفي حممد وثيقة ٦



٢٨ 

  الفصل  رقم
  العدد

  البنات  البنني  اموع
  ٦٨  ٣١  ٣٧  العاشر  ١
  ٥٩  ٣٥  ٢٤  عشر احلادي  ٢
  ٦٣  ٣٢  ٣١  عشر الثاين  ٣

  ١٩٠٧  ٦٣  ٥٩  اموع
  التنظيمي اهليكل .٤

 دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة يف التنظيمي اهليكل أن
 والبيان. والتالميذ واملعلمني، ،الفصول وأولياء ونائبيه، املدرسة رئيس من يتكون

  : يلي ما

   
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

    
 

 

                                                        
 ٢٠١٥ وفمربن ٧ اريخالت يف الباحث نقلها دماك بونانج العالية القرآن ختصص مدرسة وثيقة ٧

  رئيس املدرسة
   حاج زهري املاجستري

  املؤسسة 
  

  أمينة الصندوق
    نور فرحية

  نائب الرئيس للوسائل
   أريا نور سابق

  رئيس اإلدارة
  حممد حكيم

  اللجنة 
  

  نائب الرئيس لشؤون التالميذ
   نانانج فخر الدين

  ائب الرئيس للمنهج الدراسين
  أمحد سيف الدين

  املعلمون

  أولياء الفصول

  التالميذ



٢٩ 

 الفصل خارج نشطةاأل .٥

 مدرسية أنشطة املدرسة هلذه املرجوة، والكفاءات باملهارات التالميذ لتزويد
  :يلي ما والبيان. الفصل خارج

 القرآن حتفيظ  )أ 

  العربية اللغة  )ب 

  اإلجنليزية اللغة  )ج 

  الكشافة  )د 

 "ربنا"  )ه 

 اليد كرة  )و 

 الريشة كرة  )ز 

 ٨الطبل  )ح 

   التعليمية الوسائل .٦
 واملعلمني التالميذ تساعد الوسائل وهذه. تعليمية وسائل مدرسة لكل إن

. دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة وكذلك. التعليمية بالعملية القيام على
    ٩ :يلي ما والبيان

  العدد  الوسائل مساءأ  الرقم
  ١  املدرسة رئيس غرفة  ١
  ١   املعلمني غرفة  ٢
  ١  اإلدارة غرفة  ٣
  ٦   الفصول  ٤
  ١  الطبيعة العلوم خمترب  ٥
  ١  الكومبوتر خمترب  ٦
  ١   املكتبة  ٧
  ١   الصحة غرفة  ٨

                                                        
 ٢٠١٥ وفمربن ٧ التاريخ يف الباحث نقلها دماك بونانج العالية قرآنال ختصص مدرسة وثيقة ٨

  ٢٠١٥ وفمربن ٧ التاريخ يف الباحث نقلها دماك بونانج العالية القرآن ختصص رسةمد وثيقة ٩



٣٠ 

  ١  الدكان/  املدرسية الشركة  ٩
  ١   والتوجيه اإلشراف غرفة  ١٠
  ٢   للمعلمني احلمام  ١١
  ٦  للتالميذ احلمام  ١٢
  ٢  املخزن  ١٣
  ١   املصلى  ١٤
  ١   املدرسة حارث مسكن  ١٥

  العاشر الفصل يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة بتطبيق العربية املفردات تعليم  .ب 

 حينما التالميذ يتعلمها اليت الدراسية املواد إخدة املفردات أن املعروف من
 يعرفوا كما اللغة عناصر أهم هي املفردات أن الكثريون ويعتقد. العربية اللغة يتعلمون

  . اللغوي النظام يف املفردات أمهية عن االعتقاد يؤكد هنا، من. اللغة هي بأا
 حروفها نطق الطالب ميتعل أن املفردات تعليم يف يقدم أن للمعلم ميكن ال
 وصفها جمرد أو منها، االشتقاق طريقة معرفة أو فحسب، مستقلة معناها فهم أو فحسب،

 قادر الطالب يكون أن هو املفردات تعليم يف الكفاءة معيار إن. صحيح لغوي تركيب يف
 على القدرة وهي أال كله، هذا عن يقل ال آخر شيء إىل باإلضافة كلها هذه على

  .املناسب املكان يف املناسبة لكلمةا استخدام
 التالميذ أذهان إىل املفردات املعلم يعطي هو هنا املفردات تعليم يف واملقصود

 . البطاقات بواسطة فكلمة كلمة العربية اللغة عن عارفني ليكونوا

   املدرسة يف املفردات تعليم أهداف .١
 :يلي ما فهي العربية املفردات أهداف أما

 .املسموع فهم أو القراءة خالل من للتالميذ اجلديدة املفردات لىع التعرف  )أ 
 .وسليما صحيحا باملفردات للتلفظ التالميذ مترين  )ب 
 .تركيبا أو معجما املفردات معاين فهم  )ج 
 مناسبا التحريري والتعبري الشفوي التعبري يف املفردات توظيف على القدرة  )د 

  ١٠.الصحيح بسياقها
                                                        

 ٢٠١٥ نوفمرب ٩ التاريخ يف الراحة وقت العربية اللغة لممع مع املقابلة ١٠



٣١ 

  الوقت .٢

 الثالثة احلصة يف السبت يوم يف العاشر الفصل يف العربية املفردات تعليم تنفيذ
  ١١.دقيقة أربعون حصة ولكل ،حصتان العربية اللغة ودرس. والرابعة

  العربية املفردات تعليم عملية يف املستخدم الكتاب .٣
إن يف عملية التعليم كتاب حيتوي على املواد الدراسية اليت يوصلها املعلم إىل 

وكذلك يف تعليم اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية بإندونيسيا كتب تعليمية . التالميذ
وأكثرها حتتوى على املهارات اللغوية . حسب األهداف التعليمية املنشودة ناملضموخمتلفة 

 ذه العربية اللغة تعليم يف املستخدم الكتاب إن. األربع والقواعد اللغوية واملفردات
 يونان واسوين العزيز منن املصنف" Tiga Serangkai" طبعةمل الكتاب هو املدرسة
 Terampil Bahasa Arab 1 untuk Kelas X" أو العربية باللغة ماهر املسمى

Madrasah Aliyah".١٢  
الكتاب  وهذا. "KTSP"املنهج مضمون كتاب اللغة العربية يناسب مبعيار 

، والكتابة، القاعدةوواالستماع، واحملادثة، والقراءة، ، املفرداتيتضمن على 
دروس، وهي ما أربعة حيتوي على فصل العاشر للوكتاب اللغة العربية . والتدريبات

  :يلي
  القاعدة   املوضوع   الدرس  الرقم
  النكرة واملعرفة   التعارف   الوحدة األوىل  ١
  اخلربواملبتدأ   حياة العائلة  الوحدة الثانية  ٢
  حروف اجلر   اهلوايات   الوحدة الثالثة   ٣
  العطف   املهن   الوحدة الرابعة  ٤
  مترينات عامة  ٥
  ملراجع ا  ٦

 
 
 

                                                        
 ٢٠١٥ نوفمرب ٧ التاريخ يف العاشر الفصل يف العربية اللغة لدرس والتعليم التعلم عملية مشاهدة ١١

 املشاهدة يف الفصل العاشر   ١٢



٣٢ 

   العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق  .ج 
 العربية اللغة ومعلم املدرسة رئيس مع واملقابلة باملشاهدة الباحث قام أن بعد

 يستطيع ،دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف التالميذ وبعض
  :يلي ما وهو االستنباط على

  عداداإل .١

  :يلي ما وهي التعليمية العملية يف األشياء املعلم أعد
 .مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة ستحققها اليت التعليمية األهداف حتديد  )أ 

  مفهرسة بطاقات مالئمة طريقةب املناسبة التعليمية املادة حتديد  )ب 

 .مفهرسة بطاقات مالئمة طريقةب املناسبة التعليمية الطريقة حتديد  )ج 

 . الدرس أهداف حتقيق يف واستخدامها عليها احلصول إمكانية من التأكد  )د 

  .تطبيقها يف املشكلة عن اخلاصة باإلرشادات اإلعداد  )ه 

   التطبيق .٢

 يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة باستخدام العربية اللغة وتعليم تعلم عملية
 حياة" املفردات مبادة ٢٠١٥ مربنوف ٧ التاريخ يف العاشر الفصل يف املفردات تعليم
  : يلي ما وهي ،"العائلة

 : التالية اخلطوات على حتتوي مقدمة،  )أ 

  السالم إلقاء )١

  التعلم ابتداء دعاء )٢

  الفصل ترتيب )٣

  التالميذ دوافع إعداد )٤

  املاضي الدرس مراجعة )٥

 )املفردات( اجلديدة املادة إلقاء )٦

   تقريبا دقائق عشر اخلطوة هذه وجتري )٧
 : التالية اخلطوات على حيتوي العرض،  )ب 

 .البطاقات بواسطة العربية املفردات بتعلم التالميذ املعلم خيرب )١



٣٣ 

 باللغة املفردات األول القسم( للقسمني األوراق قطع املعلم يوزع )٢
 .)العربية باللغة املفردات الثاين والقسم اإلندونيسية

 . التالميذ جلميع البطاقات املعلم يوزع )٣

 ).األجوبة( املناسبة البطاقة عن للبحث التالميذ املعلم يأمر )٤

 .األجوبة وقراءة للجلوس املعلم فيأمرهم األزواج، التالميذ جيد أن وبعد )٥

 . التالميذ حيفظها لكي املفردات بتكرار الدرس مادة املعلم يستخلص )٦

  تقريبا دقيقة ستون اخلطوة هذه وجتري )٧

  االختتام  )ج 

 السؤال بتقدمي للتالميذ الفرصة املعلم يعطي )١

 والدعاء بالسالم التعليمية العملية املعلم خيتتم )٢

 ١٣ تقريبا دقائق عشر اخلطوة هذه وجتري )٣

   التقييم .٣
 مفهرسة بطاقات مالئمة طريقةب العربية اللغة تعليم يف املستخدم التقييم

 والتدريبات التمرينات بطريقة يعين دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة
 اليت األوراق أو البطاقات خالل من املفردات بذكر التالميذ املعلم يأمر شفوية،
  . واحد بعد احدوا إليهم يشريها

 من التمكن التالميذ من يرجى ،مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة باستخدامو
 املفردات التالميذ حيفظ ال املرجوة، الدرس بأهداف مناسبا املعلم علمه الذي الدرس

 حتفيظ على التالميذ يسهل وهذا. عرضها على قادرون هم إمنا بل فحسب، املدروسة
  . واستيعاا املفردات

  مفهرسة بطاقات مالئمة بطريقة العربية املفردات تعليم منوذج .٤

 املفردات تعليم يف املدروسة املادة أن الفصل، يف الباحث شاهد قد كما
  ". العائلة حياة" هي العربية

                                                        
 يف السبت يوم العاشر الفصل يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة باستخدام العربية اللغة تعليم عملية مشاهدة ١٣

  ٢٠١٥ نوفمرب ٧ التاريخ



٣٤ 

 باالستعداد يقوم الفصل، يف للتالميذ الدراسية املادة املعلم يلقي أن قبل
 وهي التعليمية العملية يف خطوات ثثال هناك. الفصل يف يطبقها مث أوال،

 التالميذ، ويردونه السالم، املعلم يلقي املقدمة، يف. واالختتام والعرض، املقدمة،
 بأنواع التالميذ ويدفع مرتبا، للجلوس التالميذ يرتب أي الفصل، بترتيب ويقوم

 املادة ويراجع وضروري، سهل العربية املفردات تعلم أن والدوافع التشجيعات
 هلذه األخرية واخلطوة. العائلة حياة وهي اجلديدة املادة ويلقي املاضية، دراسيةال

   .اجلديدة العربية باملفردات لالهتمام التالميذ املعلم يشرف املقدمة
 عن العربية املفردات أنواع بإلقاء املعلم يقوم العرض، التالية واخلطوة

 يستمع. التالميذ أمام ضهابعر ينطقها ،واألفعال األمساء منها العائلة حياة
 على حتتوي اليت البطاقات املعلم ويظهر ،بعرضه ويهتمون املعلم نطق التالميذ

 قطع يوزعو للتالميذ، صنعها اليت )اإلندونيسي( ومعناها العربية املفردات
 الثاين والقسم اإلندونيسية باللغة املفردات األول القسم( للقسمني األوراق
 املعلم يأمرو ،التالميذ جلميع البطاقات املعلم يوزع مث ،)ربيةالع باللغة املفردات
 األزواج، التالميذ جيد أن وبعد ).األجوبة( املناسبة البطاقة عن للبحث التالميذ
 مادة املعلم يستخلص وأخريا، .متبادال األجوبة وقراءة للجلوس املعلم فيأمرهم
  .التالميذ حيفظها لكي املفردات بتكرار الدرس

  :  يلي ما اإلندونيسة يف ومعناها العربية املفردات مثال
  البطاقة باإلندونيسية  البطاقة بالعربية

  Keluarga  عائلَةٌ

 Keluarga besar  عائلَةٌ كَبِيرةٌ

  Keluarga kecil  عائلَةٌ صغيرةٌ

أَب  Ayah  

 أُم  Ibu  

أَخ  Saudara (laki-laki) 

تأُخ  Saudara (perempuan) 

 لَدو  Anak  



٣٥ 

 نبا  Anak laki-laki  

تبِن  Anak perempuan  

ظَّفوم  Pegawai  

رِّسدم  Guru  

 اشع- شيعي  Hidup  

 كَنس -  كُنسي  Tinggal  

  Terdiri dari  من يتكَونُ - تكَونَ 

 بذَه- بذْهي  Pergi  

  Desa  قَريةٌ

  Kota  مدينةٌ

 املفردات عن بالسؤال للتالميذ الفرصة املعلم يعطي األخرية، واخلطوة
  ١٤.السالم الدعاءب التعليمية العملية املعلم خيتتم وأخريا يفهموها، مل اليت

  مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة باستخدام العربية املفردات تعليم نتيجة  .د 

 طريقة( التقليدية بالطريقة العربية املفردات تعليم بني الفرق الباحث يعرف
 بطريقة) والترمجة القواعد وطريقة الشفوية، السمعية وطريقة احلفظ، وطريقة احملاضرة،

  : التالية النتيجة وتوجد. مفهرسة تبطاقا مالئمة
  الدرجات   أمساء التالميذ  الرقم

  ٥٥  أمحد رارقني   ١
  ٦٥  عيث سوسيانيت   ٢
  ٦٠  علي رمحد  ٣
  ٥٥  أردلة رمحوايت   ٤
  ٦٥  خري السهل  ٥
  ٦٥  ديوي فطريانا  ٦
  ٦٥  ديوي ربيعة أحسانية  ٧

                                                        
 ٧ تاريخال يف العاشر الفصل يف مفهرسة بطاقات مالئمة بطريقة) املفردات( العربية اللغة تعليم عملية مشاهدة ١٤

  ٢٠١٥ نوفمرب



٣٦ 

  ٧٠  فتح  ٨
  ٧٥  عناية االمسية   ٩

  ٧٠  إنداه عني الرمحة   ١٠
  ٦٥  خري املعارف  ١١
  ٦٠  خري النعام   ١٢
  ٦٠  ليليس إيكووايت   ١٣
  ٦٥  حماسن األسرار  ١٤
  ٦٥  مفتاح العلوم   ١٥
  ٦٠  حممد عني اليقني   ١٦
  ٦٠  حممد سكا جاياماين  ١٧
  ٦٠  حممد عني الرمحن   ١٨
  ٧٥  شاه ريزا باليفيحممد   ١٩
  ٧٥  نساء النحلة   ٢٠
  ٦٥  نسوة الليلة   ٢١
  ٦٠  اين نورة فربي  ٢٢
  ٦٥  نور أكوس سامل   ٢٣
  ٦٠  نور رمحد   ٢٤
  ٥٥  سيكيت سوكيين   ٢٥
  ٦٥  سوسانيت   ٢٦
  ٦٠  توفيق الرمحن   ٢٧
  ٦٠  أوفيت فطرياين   ٢٨
  ٦٠  فيك احلسىن   ٢٩
  ٦٥  فيتا رمحوايت   ٣٠
  ٦٠  وحي ستياوان   ٣١
  ٧٠  ويرانيت اريتونانج   ٣٢
  ٧٥  زليانا   ٣٣



٣٧ 

  ٧٠  يوليانيت   ٣٤
  ٦٥  كة ودة الرب  ٣٥
  ٦٥  جونيار   ٣٦

  : يلي ما مفهرسة بطاقات مالئمة بطريقة ونتيجة
  الدرجات   أمساء التالميذ  الرقم

  ٦٥  أمحد رارقني   ١
  ٧٠  عيث سوسيانيت   ٢
  ٦٥  علي رمحد  ٣
  ٦٥  أردلة رمحوايت   ٤
  ٧٠  خري السهل  ٥
  ٦٥  ديوي فطريانا  ٦
  ٧٠  ديوي ربيعة أحسانية  ٧
  ٧٥  فتح  ٨
  ٨٥  ية عناية االمس  ٩

  ٧٥  إنداه عني الرمحة   ١٠
  ٧٥  خري املعارف  ١١
  ٧٠  خري النعام   ١٢
  ٧٠  ليليس إيكووايت   ١٣
  ٦٥  حماسن األسرار  ١٤
  ٦٥  مفتاح العلوم   ١٥
  ٧٥  حممد عني اليقني   ١٦
  ٧٥  حممد سكا جاياماين  ١٧
  ٧٥  حممد عني الرمحن   ١٨
  ٧٥  شاه ريزا باليفيحممد   ١٩
  ٨٠  نساء النحلة   ٢٠
  ٨٠  نسوة الليلة   ٢١



٣٨ 

  ٧٥  نورة فربياين   ٢٢
  ٧٠  نور أكوس سامل   ٢٣
  ٦٥  نور رمحد   ٢٤
  ٦٥  سيكيت سوكيين   ٢٥
  ٧٥  سوسانيت   ٢٦
  ٧٠  توفيق الرمحن   ٢٧
  ٧٠  أوفيت فطرياين   ٢٨
  ٧٠  فيك احلسىن   ٢٩
  ٦٥  فيتا رمحوايت   ٣٠
  ٧٠  وحي ستياوان   ٣١
  ٨٥  ويرانيت اريتونانج   ٣٢
  ٧٥  ا زليان  ٣٣
  ٧٥  يوليانيت   ٣٤
  ٧٥  ودة الربكة   ٣٥
  ٧٠  جونيار   ٣٦

  العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق حتليل  .ه 
  العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق حتليل .١

  اإلعداد  )أ 

 أن قبل اليومي لعمله املادة يعد أن من مهنة أو عمل صاحب لكل بد ال
 وظيفة فليست. خطرية مهنة صاحب خاصة بصفة العربية اللغة ومعلم يبدأ،

 الدرس يعد أن للمعلم ينبغي هذا، من. باملعلومات التالميذ تلقني على قاصرة
 املعلم يساعد اإلعداد ألن. الفصل يف التالميذ يواجه أن قبل كامال جيدا إعدادا

  . وترتيبه أفكاره تنظيم على
 االستعداد على فيحتوي التعليمية العملية يف العربية اللغة معلم إعداد أما
) مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة يعين( الطريقة كاختيار التعليمية باخلطوات
 املناسبة الدرس مادة حتديد مث ،)البطاقات أوراق أي( التعليمية والوسائل



٣٩ 

 حتتوي اليت البطاقات أوراق ادإعدو الدرس، أهداف وحتقيق التعليمية، بالطريقة
 الصعوبات عن لالبتعاد استخدامها قبل واإلندونيسية العربية املفردات على

  . واملشكالت
 إعداد يف أن البيانات، حتليل على الباحث يقدر احملصولة، البيانات من

 بطاقات مالئمة بطريقة مناسبة األهداف املعلم حيدد ،العربية املفردات تعليم
  . العائلة حياة عن املفردات يعين املناسبة الدرس مادة ويعني ،مفهرسة

 مناسب الدرس إلقاء قبل املعلم به يقوم الذي اإلعداد أن بسيطة، بعبارة
 من للتالميذ اجلديدة املفردات على التعرف يعين الدرس بأهداف ومالئم بالقرار
 صحيحا داتباملفر للتلفظ التالميذ ومترين املسموع، فهم أو القراءة خالل

 توظيف على والقدرة تركيبا، أو معجما املفردات معاين وفهم وسليما،
  .الصحيح بسياقها مناسبا التحريري والتعبري الشفوي التعبري يف املفردات

 مناسب العربية املفردات تعليم بعملية القيام أن الباحث حيلل وأخريا
  . الدرس وخطة الدراسي باملنهج

 مناسبة الدرس خطة يعد املعلم أن هنا، املعلم إعداد يف الباحث حيلل
. بالقرار مناسب اإلعداد وهذا. التعليم تنفيذية خطة بوجود الدراسي باملنهج

 الذي التلميذ واختيار التالميذ، إىل يلقيها أو يعلمها اليت املفردات اختيار مثل
 يكون ة،بسيط بعبارة أو. ذلك وغري ،البطاقات أوراق وإعداد األمام، إىل يتقدم

  . بالقرار اومطابق امناسب املعلم به يقوم الذي اإلعداد
   التطبيق  )ب 

 بطاقات مالئمة طريقة املعلم يستخدم ،العربية املفردات تعليم يف
 املعلم يعلم حينما. العربية املفردات تعليم على تأكد الطريقة وهذه. مفهرسة

 املفرداتو. الواردة قاتالبطا يف املفردات زواج واخيتار بعرضها الدرس مادة
 األمساء من" العائلة حياة" مبوضوع املتعلقة املفردات يعين هنا املعلم يلقيها اليت

  . األفعالو
 العربية املفردات تعليم عملية تنفيذ أن الباحث، مشاهدة على بناء

 التعليمية العملية تنفيذ إجراءات من يعرف وهذا. املوجودة بالنظريات مالئم



٤٠ 

 هذه وتستطيع ،)إندونيسية أم كانت عربية( القصرية اجلديدة فرداتامل بإعطاء
 والكتابة واحملادثة القراءة يف واستيعام التالميذ فهم على تدفع أن املفردات
  . التمرينات وإجابة

 بطريقة العربية املفردات تعليم يف اخلطوات أن هنا الباحث وحيلل
  : يلي ما مفهرسة بطاقات مالئمة

 .الفصل يف التالميذ مبجموع مناسبة األوراق قطع علمامل يصنع )١
 .للقسمني األوراق قطع املعلم يوزع )٢
 وبعضها ،)األسئلة( للمادة البطاقات من األوراق بعض يف املعلم يكتب )٣

 .األجوبة
 . التالميذ جلميع البطاقات املعلم يوزع )٤
 ).جوبةاأل( املناسبة البطاقة عن للبحث التالميذ املعلم يأمر )٥
 .األجوبة وقراءة للجلوس املعلم فيأمرهم األزواج، التالميذ جيد أن وبعد )٦
 الدرس مادة املعلم يستخلص )٧

 املفردات عن التساؤل ألن مطابقة، اخلطوة هذه أن الباحث حيلل وأيضا
 . يدرسوا اليت املفردات على احلفظ وسرعة مأذها على يؤثر التالميذ بني

 وحيلل. البطاقات أوراق واسطةب اجلديدة ملفرداتا املعلم ويعرف
 . التالميذ على مثرية االستخدام سهلة اخلطوة هذه أن الباحث

   التقييم  )ج 
 وعندما. مباشرة غري أو مباشرة بالتقييم املعلم يقوم التعليمية العملية يف

 انجبون العالية القرآن ختصص مدرسة يف العربية اللغة معلم قام الباحث، مراقبة
 لنصف واالمتحان اليومي االمتحان يعين باملقررات، مناسب اجليد بالقتييم دماك
  . النهائي واالمتحان السنة

 معلم وقام. التالميذ إىل االمتحان يف النتائج ويعطي األجوبة املعلم فتش
. التالميذ إىل بالسؤال االمتحان حتصيل بتحليل املدرسة هذه يف العربية اللغة
 إىل وصل قد اليومي االمتحان يف التالميذ تعلم حتصيل أن الباحث وعند

  . املقتنع التحصيل



٤١ 

 بطاقات مالئمة طريقةب العربية املفردات تعليم يف املستخدم والتقييم
 التالميذ املعلم يأمر شفوية، التمرينات طريقة يعين املدرسة هذه يف مفهرسة

  . ماملعل يعرضها اليت البطاقات يف املفردات معىن ذكرب
 الباحث يرى وهذا. جيد التالميذ تعلم إجناز أن ذلك، على وباإلضافة

  . النهائي واالمتحان السنة لنصف لالمتحان الدرجات كشف يف
   نقائصهاو مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة مزايا حتليل .٢

   مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة مزايا  )أ 
 العربية املفردات يمتعل يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق يقال

 حسن دماك بونانج العالية القرآن ختصص درسةمب العاشر الفصل يف للتالميذ
 يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق مزايا وهذه التعليم، مبعيار ومطابق

 العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم
  .دماك بونانج

 .والتعليم التعلم عملية يف التالميذ لنفس والسرور لفرحا تنمية )١

 . التالميذ باهتمام جذابا أشد املعلم يلقيها اليت الدرس مادة )٢

  بسرعة العربية املفردات حيفظون )٣

 الفصل يف الناشطني التالميذ يكون )٤

 التعليم يف التالميذ عن وامللول الضغط يذهب )٥

 التالميذ سنف ثقة ظهور )٦
 مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة نقائص  )ب 

 مالئمة طريقةب العربية املفردات تعليم عملية الباحث شاهد أن بعد
  :  يلي ما نقائص الطريقة هلذه ة،مفهرس بطاقات

 .للتالميذ طويل وقت إىل االحتياج )١

 .األكثر الفرصة املعلم يوسع )٢

 .اإلعداد يف طويل وقت إىل االحتياج )٣

 .الفصل يوسوس حىت جلبة فصلال يكون )٤

  
 



٤٢ 

   البحث نقائص  .و 
 هذا بأن يعترف الباحث ولكن ميكن، ما بأحسن يقال البحث هذا كان ولو

  :التالية احلدود يتعدى ال البحث
  الوقت حدود .١

 فلذلك حمدود، الوقت ألن بالوقت، حمدود الباحث به يقوم الذي البحث
  . البحث ذا املتعلق احملتاج الوقت الباحث يستخدم

  الطاقة حدود .٢

 عاد، إنسان بأنه الباحث يعترف لذلك النظريات، عن البحث ينحرف ال
 وال والفكر، الطاقة حدود من كان سواء البحث، هذا كتابة يف ونقائص عيوب فله

 مناسبا بالبحث للقيام استطاع ما حياول الباحث ولكن. العلمية املعارف سيما
  . شرفنيامل وإشراف العلمية بالكفاءة

  املكان حدود .٣

 ختصص مدرسة يعين واحد، مكان هو الباحث به يقوم الذي البحث مكان
 يف البحث نتائج يف االختالفات توجد. البحث ملكان دماك بونانج العالية القرآن

  . البحث هذا نتائج عن بعيدا ينحرف ال ولكنه األخرى، األمكنة
  البحث موضع حدود .٤

 مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق إال البحث هذا يف الباحث يبحث ال
  . العربية املفردات تعليم

 هذه أن الباحث خيلص السابق، يف الباحث يقدمها اليت احلدود أنواع من
 العالية القرآن ختصص مدرسة يف الباحث به يقوم الذي البحث هذا يف نقائص كلها

 اهللا الباحث يشكر البحث، هذا يف وحتديات إعاقة هناك كانت ولو ،دماك بونانج
  . البحث هذا كتابة بإمتام تعاىل

 



٤٣ 

  اخلامس الباب
  االختتام

   اخلالصة  .أ 
 أن يستطيع الرابع، حىت األول الباب من واملسائل املباحث الباحث يلقي أن وبعد

  : التالية النتائج يستخلص
 الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة تطبيق .١

 هذه أن عليه والدليل. ناجح دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة العاشر
 مواد فهم على السهولة وجتعلهم العربية، املفردات يف التالميذ عاباستي ترقى الطريقة
 أيضاو .التمرينات يف األسئلة وإجابة والكتابة والقراءة الكالم مثل األخرى الدراس
 التالميذ رغبي وأخريا. التالميذ أذهان على مؤثرا مرحيا العربية املفردات تعليم جتعل
 . اليومي االتصال يف استخدامها على قدرةوال واإلرادة العربية اللغة تعلم يف

. نقائصو مزايا فلها العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة وأما .٢
 ومادة والتعليم، التعلم عملية يف التالميذ لنفس والسرور الفرح تنمية مزاياها ومن

 العربية املفردات ونوحيفظ التالميذ، باهتمام جذابا أشد املعلم يلقيها اليت الدرس
 التالميذ عن وامللول الضغط ويذهب الفصل، يف الناشطني التالميذ ويكون بسرعة،

 طويل وقت إىل االحتياج نقائصها ومن. التالميذ نفس ثقة ظهورو التعليم، يف
 اإلعداد، يف طويل وقت إىل واالحتياج األكثر، الفرصة املعلم ويوسع للتالميذ،
 .الفصل يوسوس حىت جلبة الفصل ويكون

  االقتراحات  .ب 
 ،دماك بونانج العالية القرآن ختصص مبدرسة يف والتعليم التربية إجادة كإصالح

  :التالية االقتراحات الباحث يقدمف ،العربية املفردات تعليم يف وخباصة
 استيعاب لترقية جيدا استخداما التعليمية الطرق أنواع املعلم يستخدم أن ينبغي .١

 .مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة منها لعربية،ا املفردات
 .العربية املفردات استيعام ينموا أن التالميذ من تلميذ لكل ينبغي .٢



٤٤ 

 القرآن ختصص مبدرسة األخر والفصل العاشر الفصل يف والتالميذ املعلمون يكون أن .٣
 فأهدا على للحصول والتعليم التعليم عملية يف نيشاركو دماك بونانج العالية
 .التعليم

  االختتام كلمة  .ج 
 أبواب، مخسة يف كامال حبثا العلمي البحث هذا الباحث ينجز أن بعد وأخريا

 تطبيق من جانب تذوق على يعينه ما البحث هذا يف القراء جيد أن من الباحث ويرجو
 العاشر الفصل يف للتالميذ العربية املفردات تعليم يف مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة
 بان نقد من إليه يوجهون قد ما حيملون بأن دماك بونانج العالية القرآن ختصص ةمبدرس

 أن ويرجو. الكمال عن بعيد البحث هذا بأن الباحث يعترفو اقتراحات،و صالحاتإو
 إىل اهللا يوفقنا أن وعسى. البحث ذا العربية اللغة معلموا أو الباحثون أو الطلبة يستفيد
  . املستعان واهللا ،تقيماملس طوالصرا السبيل رشد

 



  املراجع
 

 تعليم عملية يف وحلها البصرية املعينات باستخدام املفردات تعليم مشكالت ،روسورداين أجنار
 اللغة تعليم قسم ،ارانجمس اإلسالمية االبتدائية "الثانية اخلريية" مبدرسة العربية اللغة وتعلم

 .٢٠٠٧ مسارانج، احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة التربية، بكلية العربية،

: ، السعودية العربيةاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، 
 .جامعة أم القرى، دون تاريخ

 .١٩٨٩جامعة املنصورة، : ، مصرناطقني اتعليم اللغة العربية لغري الرشدي أمحد طعيمة، 

 .١٩٧٨ املعارف، دار: مصر ،العربية اللغة ملدرسي الفين املوجه إبراهيم، العليم عبد

 التالميذ لدى القراءة مهارة لترقية مفهرسة بطاقات مالئمة طريقة استخدام فعالية ،اهلينء عمرية
 تعليم قسم ، جبارا اإلسالمية سطةاملتو النواوي الطالب مفاتح مبدرسة الثامن الصف يف

 .٢٠١٠ مسارانج، احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة التربية، بكلية العربية، اللغة

 دون والنشر، للطباعة السالم دار: كونتور ،والتعليم التربية بكر، قاسم وحممد يونس حممود
 .سنة
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